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Meghívó
Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése
Időpont: 2020. december 1. kedd 1000 – 1430 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42.
Program:
21. századi geopolitikai játszma a Perzsa (Arab)-öbölben

10.00 -11.45

Katar a nagyhatalmak támadásának célkeresztjében
11.45 -12.15

ebédszünet

12.15 – 14.30

Világpolitikai szituációs játék az előadás kérdéskörében.
Előadó: Dr. Bernek Ágnes, a földrajztudomány kandidátusa
főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem

2017 júniusában Szaúd-Arábia vezetésével az Öböl-menti Országok Együttműködési Tanácsa embargót hirdetett
Katar ellen azzal a váddal,, hogy Katar támogatja a terroristákat. Így ezek az országok minden gazdasági és
diplomáciai kapcsolatot megszakítottak Katarral, sőt 2018 nyarán Szaúd-Arábia meghirdette még azt a tervét is,
hogy csatornát fog építeni a két ország határán, s így a jövőben az eddigi félsziget helyzetű Katarból szigetország
válhat. Az embargó jelenleg is, 2020 elején is érvényben van, de a katari gazdaság azóta is mérsékelt ütemben
növekszik.
Valójában milyen indokok vannak a Katar ellen meghirdetett embargó hátterében? S egyáltalán ez a kis
ország (területe: 11 586 négyzetkilométer; népessége: 2,4 millió fő, de ebből csak 290 ezer fő a katari állampolgár)
miért ennyire fontos Szaúd-Arábiának és a vezető országoknak? Az előadás az embargó valódi okait tárja fel egy
21. századi sakkjátszma keretében, ahol is a sakktábla egyik oldalán ül az USA és Szaúd-Arábia, míg a másik
oldalán Oroszország és Irán foglal helyet. Az USA és Oroszország hidegháborús időkből táplálkozó
szembenállásán túl alapvető kérdés az USA és Irán viszonya, s többek között az is, hogy miért van kibékíthetetlen
ellentét Szaúd-Arábia és Irán között? S igaz az, hogy Szaúd-Arábia Oroszország ellensége, vagy inkább már
„kvázi”-szövetségese?
Az előadás után következő szeminárium világpolitikai szituációs játék formájában fogja az előadás
kérdéskörét még közelebb hozni a kollégákhoz. A szituációs játék fiktív alaphelyzete az, hogy 2020 márciusában
Dohában ülésezik a Gáz Exportáló Országok Fóruma, azzal céllal, hogy az OPEC kőolajipari kartellhez hasonlóan
egy új földgázipari kartellt hozzanak létre, azért, hogy a közeljövőben a földgáz világpiaci árát ne a kőolaj
világpiaci ára szabja meg. Oroszország elnöke és Irán miniszterelnöke fogja az erre vonatkozó előterjesztést
megtenni. Sikerül a tervük? Alapjaiban fog megváltozni a világgazdaság? De e „fiktív alaphelyzet” nagyon is valós,
hiszen pontosan ezzel a céllal 2021-ben, Dohában lesz a Gáz Exportáló Országok Fórumának következő ülése.
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem
akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk
kiállítani.

A szakmai napot VÁNDOR ILDIKÓ tantárgygondozó vezeti.
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