Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR
ve spolupráci s odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje
zve v rámci projektu EVVOLUCE aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč
učitele 2. stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat, který se koná
ve čtvrtek 29. září 2011 od 9:00 do 15:15 hod
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje B. Němcové 49, České Budějovice
v zasedací místnosti OŠMT, č. dveří 325, ve 2. patře budovy. Parkování možné na hlídaném
parkovišti úřadu, vjezd z ul. Generála Svobody (zadní trakt budovy)

Program semináře
Od 9:00 do 10:45 Doprava doleva
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech; Environmentální výchova
Anotace: Evropa je protkána hustou sítí dopravních komunikací usnadňující pohyb lidí a zboží. Prozkoumejme, jak
silnice a železnice usnadňují, nebo naopak komplikují lidem, rostlinám a živočichům cestování.

Od 11:00 do 12:45 Jak se máte, Šimákovi?
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova; Mediální výchova
Anotace: Otec Šimák má svou hlavu, jak rád zdůrazňuje. I maminka je svá, to se také ví. A malí Šimáci? Ti jsou
pochopitelně po svých rodičích, hned mají ve všem jasno. Pojďme se k nim podívat na návštěvu a přesvědčme se, jak
je to doopravdy. Možná budou samotní Šimákovi překvapení, jak významně ovlivňuje fenomén televizního vysílání
jejich rodinné zvyklosti, jako je třeba slavení Vánoc, jejich názory, témata rozhovorů, ale třeba i jídelníček a zařízení
obývacího pokoje.
Na pozadí smyšlené české rodiny Šimákových se zamyslíme, jak masová média vstupují do našich životů, jak
ovlivňují naše názory, postoje, chování.

12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd
Od 13:30 do 15:15 Abychom si rozuměli
Vzdělávací období: 1. až 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova; Osobnostní a sociální výchova
Anotace: Popovídat si můžeme i beze slov a sdělit jednu informaci můžeme hned několika způsoby. Jak zaručit, že
naše slova budou správně pochopena, a jak informace sdělovat i přijímat, se naučíme na příkladech s tématikou
životního prostředí.
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
Na seminář je nutné se přihlásit zasláním závazné přihlášky poštou!

Vyplněnou a razítkem potvrzenou přihlášku zasílejte poštou na adresu:
CEV Ochrany fauny ČR, Farského 887, 390 02 Tábor
Tel.: 731 / 738 225, E-mail: info@evvoluce.cz, www.evvoluce.cz
Po doručení přihlášky bude do týdne zaslán potvrzovací e-mail na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.
V případě nepotvrzení účasti nejste na seminář přihlášeni. Kapacita semináře je omezena.
Závazná přihláška zájemce o bezplatný seminář
Doprava, doleva, Jak se máte, Šimákovi, Abychom si rozuměli 29. 9. 2011 v Jihočeském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0072
Název projektu: Environmentální výchova a průřezová témata na klíč
Příjmení (titul)
Jméno
Kontaktní e-mail
Adresa trvalého bydliště
Nejvyšší dosažené vzdělání
Současná pracovní pozice
Kontaktní telefon
Datum a místo narození
Jakým způsobem využiji získané
znalosti?
Beru na vědomí, že kurz bude v jednom pracovním dni trvat 7 výukových hodin a zavazuji se zúčastnit všech výukových hodin.
Jsem seznámen s tím, že vedlejší náklady spojené s účastí na semináři (např. cestovné) půjdou na vrub účastníka kurzu (resp.
zaměstnavatele).
Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace.

V...................................

dne

.................................

Podpis zájemce ......................................................

Zaměstnavatel
Název
Adresa
Statutární zástupce
Potvrzujeme, že jmenovaného zaměstnance uvolníme z pracovního procesu tak, aby se mohl zúčastnit bez omezení všech výukových hodin
kurzu v jednom pracovním dni.

V...................................

dne

................................. Podpis a razítko zaměstnavatele ..........................................

