Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci se Středočeským 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.
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Místo konání:

budova Krajského úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5, zasedací místnost č. 1015, 1.patro

Termín konání:

31. 3. 2011 od 9:00 hod.

PROGRAM SEMINÁŘE

Od 9:00 do 10:45 Babo raď
Vzdělávací období: 1. - 2. období 1. stupně
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova
Anotace: Dnešní doba si žádá hbité řešení problémů. V životě to má lehčí ten, kdo ví co a jak dělat ve které
situaci a kdo si svůj názor a postoj umí obhájit. Procvičte se žáky umění řešení problémů a rozhodování se
v situacích všedních i nevšedních, ale vždy s tématikou vztahu člověka k životnímu prostředí.

Od 11:00 do 12:45 Dobré ráno, Nízká Lhoto
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezové téma: Mediální výchova, Environmentální výchova
Anotace: Jaké je to psát noviny, připravit zpravodajskou relaci do rádia nebo do televize? Tento výukový
balíček vám bude pomocníkem při vytvoření akčního týmu novinářů, kteří se nebojácně a objektivně
vrhnou do mapování všeho důležitého v regionu.

12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd
Od 13:30 do 15:15 Ahoj kamarádi, máme vás rádi
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezová témata: Mediální výchova, Environmentální výchova
Anotace: 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.
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. Kristina Zůbková, Mgr. Josef Makoč

PŘIHLÁŠKA

Přihláška k účasti na semináři s názvem Babo

raď, Dobré ráno, Nízká Lhoto,
Ahoj kamarádi, máme vás rádi

dne 31. 3. 2011 od 9:00 hodin Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, zasedací místnost
č. 1015, 1.patro

Příjmení:
Křestní jméno:
Název školy/ školského zařízení:
Adresa školy/ školského zařízení:
Telefon:
E‐mail:
Zúčastním se semináře:

31. 3. 2011

Babo raď 9:00‐10:45:

Ano‐ ne

Dobré ráno, Nízká Lhoto 11:00‐12:45:

Ano‐ ne

Ahoj kamarádi, máme vás rádi 13:30‐15:15:

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.

