PROJEKT EVVOLUCE
ZVE UČITELE 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
NA SEMINÁŘ K VÝUCE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

13. 6. 2012 od 9:00 do 11:00 hodin
Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, Zámecká ulice 810, 259 01

Program semináře

Od 9:00- 11:00 Příroda v offsidu
Vzdělávací období: 2. stupeň ZŠ
Průřezová témata: Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Předmět: občanská výchova, přírodopis, zeměpis
Anotace: Výukový balíček vede k lepšímu porozumění vlivu sportovních disciplín na úrovni vrcholové i
masové (rekreační) na životní prostředí a také k chápání kroků, které světové sportovní hnutí koná ke
zmírnění negativních dopadů sportu na ŽP. Program je tvořen 14 různými aktivitami, velký důraz je kladen
na práci s textem, diskusi a týmovou spolupráci.
představíme výukové balíčky,
které zahrnují průřezová témata Multikulturní
Na závěr semináře obdrží zdarma zástupce každé školy výukový balíček Příroda v offsidu.
Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.
Lektoři: Ing. Gabriela Dobruská

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
13. 6. 2012 Příroda v offsidu Ve Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích
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 2 vyučovací hodiny a zavazuji se zúčastnit všech výukových hodin.
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 výukových hodin
kurzu v jednom pracovním dni.

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

dne

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

