Pozvánka na workshop v rámci projektu
GECON – geologická příhraniční kooperační síť
„Moderní technologie a geologie I.“
22.2. 2018 od 9.30 do 15.00, Tvrz Krassa, Chrastná
Na zahájení našeho česko-saského tříletého projektu bychom Vás rádi pozvali na první z řady
workshopů a terénních exkurzí, které pro Vás chystáme. Workshop se koná v krásně zrekonstruovaných prostorách tvrze Krassa v Chrastné nedaleko Osečné (www.krassa.cz).

14.45

PROGRAM
příjezd, káva na uvítanou, prezence, prohlídka tvrze
Uvítání, představení projektu „GECON – geologická příhraniční kooperační síť“ a
partnerů projektu:
 Geopark Ralsko o.p.s. – Lenka Mrázová, ředitelka
 Technická univerzita v Liberci, katedra geografie – Kamil Zágoršek, vedoucí
katedry
 Senckenbergovo Muzeum v Görlitz – Joerg Büchner, koordinátor projektu
Od sběru geologických dat v terénu k mobilním aplikacím
 Proč moderní technologie v geologii? Jaký to má smysl a dopad do vzdělávání či geoturistiky?
 Jak se data z terénu přetvoří na 3D animaci? Náhled do kuchařky.
 Ukázky animací na tématu Vulkanismu
přednášející: Patrik Fiferna, Vladislav Rapprich, Česká geologická služba
Oběd
Příklady dobré praxe a praktické vyzkoušení (možná budou i 3D brýle)
 animace geologického vývoje Země
 animace s rozšířenou realitou
 Geologické zajímavosti ČR – mapová aplikace
 Vyzkoušené způsoby popularizace geologie
přednášející: Patrik Fiferna, Vladislav Rapprich, Česká geologická služba
Shrnutí, pozvánka na další aktivity v roce 2018

15.00

Zakončení workshopu, volná diskuse

Od 9.30
10.00

10.30

12.00
12.45

Program bude probíhat v češtině a němčině, tlumočení zajištěno. Prosíme o zaslání přiložené přihlášky. Počet míst omezen. Workshop je zdarma.
Co je GECON? GE-geology, CO- cooperation, N-network
Geologická příhraniční kooperační síť je neformální platforma institucí, které spojuje společný zájem
v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického bohatství v česko-saském pohraničí. Založili
jsme síť GECON určenou pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky která nám pomůže sdílet
informace o geologických zajímavostech a propagovat geologické bohatství v Euroregionu Nisa.

Přihláška na workshop
Moderní technologie a geologie I.
22.2.2018, Tvrz Krassa Chrastná
Jméno a příjmení:

Organizace:

e-mail:

tel:

Poznámky: (např.
vegetarián)

Prosíme o zaslání přihlášky do 15.2 2018 na adresu gecon@geoparkralsko.cz. Počet míst omezen.
V případě dotazů se prosím obraťte na koordinátora projektu - Lenka Mrázová, tel.: 739 354 701.
Partneři projektu: Geopark Ralsko o.p.s., Technická univerzita v Liberci – katedra geografie, Senckenbergovo muzeum v Görlitz. Více o projektu na: http://www.geoparkralsko.cz/cs/gecon-cesko-saskageologicka-kooperacni-sit
Těšíme se na Vás
Za tým projektu GECON Lenka, Kamil a Joerg

