Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s krajem Vysočina 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

ve čtvrtek 13. ledna 2011 od 9:00 do 15:15 hod.
v budově B Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PROGRAM SEMINÁŘE

Od 9:00 do 10:45 U nás v Kocourkově
Vzdělávací období: 1. období 1. stupně
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Environmentální výchova
Anotace: 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.

Od 11:00 do 12:45 Tady straším já
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezová témata: Multikulturní výchova, Environmentální výchova
Anotace: Vydáme se na nebezpečnou cestu po světových pralesích, džunglích, tajgách a
lužních lesích a navštívíme jejich nadpřirozené obyvatele. Pochopitelně nás budou zajímat ta
nejnebezpečnější strašidla, démoni a nestvůry. Kromě toho, že se s nimi důvěrně seznámíme,
dozvíme se ještě mnoho geografických a přírodních zajímavostí z míst jejich výskytu.

12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd
13:30 do 15:15 Noční oči
Vzdělávací období: 1. období 1. stupně
Průřezové téma: Environmentální výchova
Anotace: Den pomalu končí, slunce zapadá, stmívá se. Nastává čas, kdy se probouzejí tvorové,
kteří většinu dne prospí. Přiblížíme si tajemný noční život a zaposloucháme se do zvuků rušících
noční klid.
.
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 13. ledna 2011 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.

