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

29. 11. 2011 od 9:00 hod
v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
28. října 117, Ostrava, místnost F 502
Program semináře
Od 9:00 do 10:45 Na nákupech nejsme sami
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně
Průřezová témata:Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova
Anotace: Nakupování je nedílnou součástí našeho životního stylu. Seznámíme se s tím, čím vším
se mohou lišit dva na první pohled stejné výrobky, a odhalíme význam označení BIO a Fair Trade.
Zároveň si uvědomíme, co všechno můžeme naším výběrem při nákupu ovlivnit.

Od 11:00 do 12:45 Jak se máte, Šimákovi?
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Občanská výchova, Český jazyk a literatura
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 Jiní, a přeci stejní
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova
Anotace: V dnešní společnosti často žijí vedle sebe lidé patřící k různým etnickým,
kulturním, náboženským a sociálním skupinám. V čem se liší a co mají společného lidé z různých společenských
vrstev nebo koutů světa? Vnímají stejné věci podobně nebo se v jejich pohledu odráží kulturní, případně společenské
rozdíly? Jak společnost, ve které vyrůstáme, formuje náš vztah k životnímu prostředí a pro které národy mají stromy
duši?
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
Seminář je již plně obsazen, není možné se na tento seminář přihlásit.

