Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
zve v rámci projektu EVVOLUCE aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč
učitele 1.stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat. Seminář se koná
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V pátek 19. listopadu 2010 od 9:00 do 15:15 hod.
v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
28. října 117, Ostrava, místnost F 502
PROGRAM SEMINÁŘE

Od 9:00 do 10:45 Jiný kraj – jiný mrav
Vzdělávací období: 1. období 1. stupně
Průřezová témata: Multikulturní výchova, Environmentální výchova
Anotace: Nejmenší školáky seznámíme s jejich vrstevníky z krajin blízkých i vzdálených a s jejich pomocí
odhalíme překvapující pravdu o tom, že Vánoce nejsou všude v zimě, že cesta do školy může trvat i dva
dny a že o své okolí musíme pečovat všude na světě. Jak se péče o životní prostředí liší v Evropě, Asii nebo
v Africe, že řeka může být pro děti nejen hřištěm, ale i prostorem náboženské reflexe.

Od 11:00 do 12:45 Na nové adrese
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezové téma: Environmentální výchova
Anotace: V našich domech, zahradách a parcích se zabydlují vítaná i nevítaná zvířata. Seznamme se
s našimi zvířecími sousedy a podnájemníky a buďme k nim ohleduplní. Proč se k nám stěhují? Společně
nahlédneme i do jejich soukromí a budeme pátrat po tom, jak městský život ovlivňuje jejich zvyky a
chování.

12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd
Od 13:30 do 15:15 Padouch nebo hrdina
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Environmentální výchova
Anotace: Pravidla tu přece nejsou proto, aby se porušovala. Krádež vánočního stromku není hrdinstvím a
vypalování trávy na jaře je porušením hned několika zákonů České republiky. Práva, pravidla a povinnosti
nám mají pomáhat a chránit nás i naše okolí. Proč bychom je měli respektovat, kam vede jejich porušování
a mnohé další otázky si položíme právě v tomto balíčku.
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, RNDr. Lenka Barčiová, PhD.

PŘIHLÁŠKA

Přihláška k účasti na semináři Průřezová témata na klíč konaná dne 19.11.2010 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.

