Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0907181 Kostarika - země trvale udržitelného rozvoje, která je
doporučena pro 10 učitelů biologie a zeměpisu na ZŠ, SŠ .

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0907181

Kostarika - země trvale udržitelného rozvoje

Doporučeno pro:

10 učitelů biologie a zeměpisu na ZŠ, SŠ

Termín konání:

13.dubna 2018 od 13:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

RNDr. Vladimíra Loydová, klinický mikrobiolog a parazitolog

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Kostarika, momentálně jediná zcela bezpečná a relativně bohatá země Střední
Ameriky, bývá přezdívána americké Švýcarsko. Disponuje úžasným přírodním bohatstvím
a téměř polovinu rozlohy státu tvoří národní parky či soukromé rezervace. Spolu s
Brazílií je to země s největší biodiverzitou na světě. Podstatná část ekonomiky je
orientována na soft turismus, v zemi téměř neexistují turistické resorty s obřími
hotely. Energie je získávána z obnovitelných zdrojů, průmysl se snaží orientovat
hlavně na složité, k životnímu prostředí přátelské technologie, většina
zemědělských produktů je v bio kvalitě. Přednáška je věnována většině ekosystémů,
které lze v Kostarice navštívit, ale obsahuje i všeobecné zajímavosti ohledně
stravování, kultury či etnografie.
Cílem semináře je nabídnout pedagogům nové nápady, praktické ukázky, příklady dobré
praxe, které mohou využít ve svých hodinách zeměpisu či biologie.

Akreditace:

MSMT-12347/2017-2-539

Účastnický poplatek:

0 Kč

Poznámka:

Akce je pořádána s finanční podporou Pk a je pro účastníky zdarma.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0907181 Kostarika - země trvale udržitelného rozvoje
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

