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 2. stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat

17. 2. 2011 od 10:00 do 13:30 hod
v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
28. října 117, Ostrava, místnost F 502

PROGRAM SEMINÁŘE

Od 10:00 do 11:30 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.

Od 12:00 do 13:30 Nabiti energií
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova
Anotace: Energie je základ života, elektrická energie základ současné společnosti. Podíváme se na zdroje
energie, její zásoby i spotřebu. Uvědomíme si, jak energie ovlivňuje náš životní styl a jak náš životní styl
zasahuje do energetických toků v přírodě.
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 s názvem Pozor

jed!, Nabiti energií

dne 17. 2. 2011 od 9:00 hodin
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, místnost F 502
Příjmení:
Křestní jméno:
Název školy/ školského zařízení:
Adresa školy/ školského zařízení:
Telefon:
E‐mail:
Zúčastním se semináře:

17. 2. 2011

Pozor jed! 10:00 – 11:30

Ano‐ ne

Nabiti energií 12:00‐13:30

Ano‐ ne

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 nejpozději do tří pracovních dnů zaslán potvrzovací e-mail
na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
V případě nepotvrzení účasti, nejste na seminář přihlášeni a kontaktujte nás prosím na e-mailovou
adresu info@evvoluce.cz nebo telefonicky 731 / 738 225 ještě jednou.
Kapacita semináře je omezena.

