POZVÁNKA
NA SEMINÁŘ

PROJEKT EVVOLUCE

ZVE UČITELE

1. STUPNĚ ZŠ NA SEMINÁŘ K TĚMTO VÝUKOVÝM PROGRAMŮM

AHOJ KAMARÁDI, MÁME VÁS RÁDI

TY A JÁ
(začátek 11:00)

Svět mediální zábavy je bezbřehý, pestrý a lákavý. Je téměř bezednou studnicí informací a užitečných odkazů.
Snadno se ale může stát i bludištěm, ze kterého se obtížně
navrací do reálného života. Tento labyrint navíc obsahuje mnoho nebezpečných zákoutí, kde neopatrnost může
znamenat v krajním případě až reálné ohrožení zdraví.
Pojďme si společně uvědomit, co nám svět mediální
reality může nabídnout, v čem pomoci a kdy nás může
ohrozit. Současně se zamyslíme i nad vlivem moderních
technologií nutných k mediální komunikaci na vývoj a
podobu krajiny.

Abychom rozuměli svému okolí, musíme nejdříve
poznat sami sebe. Pojďme se více seznámit sami
se sebou a sebe navzájem. Poznejme své postoje a
vztahy k druhým lidem i k problémům tykajícím se
našeho okolí a našeho vztahu k němu. Jací jsme, jací
bychom chtěli být a jací být můžeme, se pokusíme
odhalit v tomto balíčku.

(začátek 9:00)

KDY:
čtvrtek 6. ledna 2011 od 9.00 do 13.00 hod.

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

lektoři:
Mgr. Josef Makoč, Mgr. Kristina Zůbková,
Mgr. Bára Paulerová

NÁPLŇ SEMINÁŘE:
Na semináři vám představíme výukové balíčky
„Ahoj kamarádi, máme vás rádi“ a „Ty a já“, které zahrnují průřezová témata Mediální výchova,
Osobnostní a sociální výchova 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
Ahoj kamarádi, máme vás rádi a Ty a já.
Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno.
Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.

Přihláška na seminář konaný dne 6. ledna 2011 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.

