Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s KrÚ Jihomoravského kraje
zve v rámci projektu EVVOLUCE aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč
učitele 1. a 2. stupně základních škol na seminář k výuce průřezových témat.
Místo konání: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje pracoviště Cejl 73, Brno
Termín konání: 10. 11. 2011 od 9:00 hod.

Program semináře:

Od 9:00 do 10:45 Příběh Evropy
Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Environmentální výchova
Anotace: Budeme si vyprávět o tom, kdo to byla Európa a co to je Evropa. Poznáme, jak války a šarvátky ovlivňovaly
život Evropanů po většinu historie a za co všechno může příroda. Ukážeme si, k čemu jsou dobré hranice a k čemu
naopak spojenectví evropských národů. Seznámíme se s dobou, kdy se rodilo současné uspořádání Evropy, a s tím, jak
funguje Evropská unie dnes.

Od 11:00 do 12:45 Ty a já
Vzdělávací období: 1. období 1. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova; Osobnostní a sociální výchova
Anotace: 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 tykajících se našeho okolí a našeho
vztahu k němu. Jací jsme, jací bychom chtěli být a jací být můžeme, se pokusíme odhalit v tomto balíčku.

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 následující 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
Příběh Evropy, Ty a já, Abychom si rozuměli 10. 11. 2011 v Brně
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
9:00‐10:45 Příběh Evropy ANO ‐ NE
11:00‐12:45 Ty a já ANO ‐ NE
13:30‐15:15 Abychom si rozuměli ANO ‐ NE

Zúčastním se:

Beru na vědomí, že kurz bude v jednom pracovním dni trvat 7 výukových hodin a zúčastním se výše uvedených částí semináře.
Jsem seznámen s tím, že náklady na (např. cestovné) …….. půjdou na vrub účastníka kurzu (resp. jeho 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 výše uvedených
částí kurzu v jednom pracovním dni.

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

dne

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

