POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ

PROJEKT EVVOLUCE

ZVE UČITELE

1. STUPNĚ ZŠ NA SEMINÁŘ K TĚMTO VÝUKOVÝM PROGRAMŮM

U NÁS V KOCOURKOVĚ

PŘÍBĚH EVROPY

V Kocourkově mají problém. Rádi by si zvelebili
své slavné městečko, ale nemohou se shodnout, co
je pro Kocourkov nejužitečnější a nejpotřebnější.
Je-li to spíše nová pěší zóna, či snad moderní čistírna odpadních vod. Pomozte kocourkovským najít
nejlepší způsob, jak chytře a ohleduplně řídit město. Seznámíme se s různými způsoby vlády a řízení společnosti od dob dávných až po dny současné,
abychom si udělali jasno, jaké mají výhody a jaká
skrývají úskalí.

Budeme si vyprávět o tom, kdo to byla Európa a co
to je Evropa. Poznáme, jak války a šarvátky ovlivňovaly život Evropanů v minulosti a za co všechno
může příroda.
Ukážeme si, k čemu jsou dobré hranice, a k čemu
naopak spojenectví evropských národů. Seznámíme
se s dobou, kdy se rodilo současné uspořádání Evropy, a s tím, jak funguje Evropská unie dnes.

(začátek 9:00)

KDY:

(začátek 11:00)

NÁPLŇ SEMINÁŘE:

čtvrtek 25. listopadu 2010 od 9.00 do 13.00 hod.

KDE:
v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny
ČR v Táboře, Farského 887

lektoři:
Mgr. Josef Makoč, RNDr. Lenka Barčiová PhD.,
Mgr. Bára Paulerová

Na semináři vám představíme výukové balíčky
„U nás v Kocourkově“ a „Příběh Evropy“, které
zahrnují průřezová témata Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech a Environmentální výchova. Představené pracovní listy, prezentace a
metodiky budou zajímavé a přínosné pro všechny
učitele 1. stupně základních škol.

Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy po jednom balíčku
U nás v Kocourkově a Příběh Evropy.
Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno.
Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.

Přihláška na seminář konaný dne 25. listopadu 2010 v CEV Tábor

Jméno a příjmení:
Adresa školy, email, telefon:
Jsem učitelem tříd a předmětů:
Podpis:

Vyplněnou přihlášku zašlete písemně na adresu:

CEV v Táboře
Farského 887
390 02, Tábor

nebo e-mailem na adresu: info@evvoluce.cz.
Nebude-li přihláška do týdne potvrzena, kontaktujte nás, prosím, znovu.

