Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s Libereckým krajem
zve v rámci projektu EVVOLUCE aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč
učitele 2. stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat. Seminář se koná

v pondělí 18. října 2010 od 9:00 do 15:15 hod.
v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje, 3.p. místnost č. 326
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
PROGRAM SEMINÁŘE

Od 9:00 do 10:45 Vnímám to jinak
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Anotace: Zdraví lidé vnímají prostředí kolem nich všemi smysly. Lidé, jejichž schopnost vnímat okolí je
limitována ztrátou jednoho nebo více smyslů, chápou své okolí jinak. Unikátní smyslové zvláštnosti
příroda nadělila některým zvířatům – had vidí teplo, delfín dokáže zabít zvukem a netopýr se orientuje
v prostředí pomocí echolokace. Své prostředí vnímáme všichni a každý po svém.

Od 11:00 do 12:45 V pohodě
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Anotace: Osobní hygiena je běžnou součástí všedního dne. Péče o čistotu a klid duše je pro naše zdraví
stejně důležitá, bohužel však už ne takovou samozřejmostí. V tomto balíčku budeme hledat cesty
k dobrému vztahu k sobě samým, najdeme naše místo v přírodě a definujeme náš vztah k životnímu
prostředí.

Od 13:30 do 15:15 Pozor jed!
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Mediální výchova, Environmentální výchova
Anotace: Jedy jsou našemu organismu nebezpečné, v krajním případě nám mohou přivodit i smrt. Přesto
některé z nich zcela vědomě a dobrovolně konzumujeme. Navíc nás v tom podporuje i rozsáhlá reklamní
kampaň, neboť prodej zdraví škodlivých látek (cigarety, alkohol) je zároveň velmi výnosným obchodem
nejen pro podnikatele, ale i pro státy. Podíváme se tedy, kde všude v přírodě nacházíme jedovaté látky.
Poznáme některé druhy jedovatých rostlin i živočichů. A také poodhalíme tajemství jedů a omamných
látek, které lidstvo objevilo již před staletími.
Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy po jednom z výše uvedených balíčků.
Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.
LEKTOŘI

Mgr. Josef Makoč, Mgr. Bára Paulerová

PŘIHLÁŠKA

Přihláška k účasti na semináři Průřezová témata na klíč konaná dne 18. 10. 2010 od 9:00 hodin

Jméno:

Název školy/školského zařízení:

Telefon:

Emailová adresa:

Přihlášky zasílejte poštou na adresu:
CEV Ochrany fauny ČR
Farského 887, 390 02 Tábor
nebo elektronicky na e-mail: info@evvoluce.cz

Po přihlášení vám bude zaslán potvrzovací e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
V případě nepotvrzení účasti nás prosím kontaktujte na výše uvedenou e-mailovou adresu ještě jednou.

