Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Oddělení projektů a grantů VŠERS, o.p.s.
Vás srdečně zve na
vzdělávací kurz
v rámci realizace projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního
vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje II.",
reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0041

Globální problémy ochrany životního
prostředí
Datum konání:
Místo konání:
Přednášející lektor:
Cílová skupina:

20. 6. 2012 (9:00 – 14:00 hod.)
VŠERS, o.p.s., A. Trägera 44, 370 01 České Budějovice
RNDr. David Pithart, CSc.
učitelé základních a středních škol Jihočeského kraje

Anotace přednášky:
Cílem kurzu je poskytnout holistický pohled na
současné environmentální problémy světa.
Kritériem výběru témat jsou jak jejich
aktuálnost, tak i vztah k území ČR. Kromě
přírodovědecké (ekologické) roviny problémů
bude pozornost rovněž věnována i historické
genezi problému a jeho společenským
aspektům, zejména ekonomickým, politickým
a etickým. Kontroverzní návrhy na řešení
problémů budou položeny pokud možno vedle
sebe tak, aby bylo konečné řešení otevřené
a inspirující pro samostatné myšlení účastníka
kurzu. Po nezbytném úvodu do základů

ekologie se budeme věnovat etickým postojům
a vztahům člověka a přírody a vztahu
ekonomiky a životního prostředí. Dále
přikročíme
k jednotlivým
vybraným
konkrétním problémům životního prostředí,
jako jsou změna klimatu, znečištění vody,
nedostatek pitné vody, retence vody v krajině
a povodně, ochrana ohrožených druhů, ochrana
lesa, bezlesí, řek a mokřadů. Nakonec se
budeme věnovat novým konceptům a trendům
v oblasti ochrany životního prostředí, jako jsou
ekosystémové služby, domácí ekologie, změny
životního
stylu
atd.

Poplatek za účast ve vzdělávacím kurzu:
kurzy jsou spolufinancovány Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky, tj. jsou pro cílovou skupinu
ZDARMA.

Přihlášky: závazné přihlášky na kurz je možné
zasílat na adresu VŠERS, o. p. s. Závazná
přihláška v elektronické verzi je dostupná na
http://granty.vsers.cz/dvppcb2 nebo na emailu
kundratova@vsers.cz.

Zakončení kurzu: účastníci vzdělávacího
kurzu získají Osvědčení o absolvování
vzdělávacího kurzu. Vzdělávací program byl
akreditován MŠMT ČR v rámci systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
pod č. j.: 39 457/2011-25-941.

Kontaktní osoba: Bc. Alena Kundrátová,
kundratova@vsers.cz, tel. 387 201 253.

Místo konání kurzů:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
A. Trägera 44
České Budějovice (Kněžské Dvory).

Zdroj: http://www.mapy.cz

