Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve spolupráci s Královéhradeckým 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.
Seminář se koná 7. 12. 2011 od 9:00 do 15:15 hod.

v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Spojení z Terminálu je na zastávku Adalbertinum spoji: trolejbusy č. 2 + 6 a autobusy č. 5, 11, 15, 17.

Program semináře
Od 9:00 do 10:45 Nabiti energií
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova
Anotace: Energie je základ života, elektrická energie základ současné společnosti. Podíváme se na zdroje energie, její
zásoby i spotřebu. Uvědomíme si, jak energie ovlivňuje náš životní styl a jak náš životní styl zasahuje do
energetických toků v přírodě.

Od 11:00 do 12:45 Na ptačích křídlech
Vzdělávací období: 1. období 2. stupně
Průřezová témata: Multikulturní výchova; Environmentální výchova
Anotace: Řada živočichů je nucena se v nepříznivém období přesunout do jiné země nebo na jiný kontinent. Společně
s tažnými ptáky se vydáme přes jižní Evropu do Afriky, přiblížíme si úskalí jejich cestování a podíváme se na místa,
kde jsou místní obyvatelé nuceni opouštět své domovy. Zjistíme, že do Evropy bude proudit stále více
environmentálních uprchlíků, a zamyslíme se nad tím, zda nás přistěhovalci jiných národností opravdu ohrožují.
Uvědomíme si, že určité území není výlučným prostorem pro jeden druh či etnikum.

12:45 - 13:30 - Přestávka na oběd
Od 13:30 do 15:15 WC a jiné záludnosti
Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova
Anotace: Je těžké se přizpůsobit zvyklostem jiných kultur a poradit si s nevšedním přístupem k všedním věcem?
Například takové použití záchodové mísy může být pro značnou část světové populace velmi těžkým a složitým
úkolem. Češi zase kroutí hlavou nad možným počtem manželek v arabském světě. Víte, do jaké míry se na cestách
máte přizpůsobit místním zvyklostem a mravům a kdy si udržet vlastní tradice?

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
Nabiti energií, Na ptačích křídlech, WC a jiné záludnosti 7. 12. 2011 v Hradci Králové
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 náklady (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 ..........................................

