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. 0913491 Environmentální výchova v praxi, která je doporučena
pro učitele MŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času.

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0913491

Environmentální výchova v praxi

Doporučeno pro:

učitele MŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času

Termín konání:

12.února 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Iva Tomášková,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář bude rozdělen do těchto částí:
a) Vymezení pojmu enviromentální výchova, její cíl, základní dokumenty EVVO na
školách,
RVP PV a enviromentální výchova
b) výchova ke zdravému životnímu stylu a její každodenní aplikace - ve výchovněvzdělávací práci s dětmi, pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci, pracovníci
školní kuchyně
c) budování přírodní zahrady, kritéria přírodní zahrady, prvky přírodních zahrad,
význam přírodní zahrady
d) využití Ukázkové přírodní zahrady MŠ Brno, Hudcova 47 při realizaci ŠVP PV,
obecné zásady pro využití zahrady ve výchovně vzdělávacím procesu
e) dotazy účastníků k dané problematice
f) nabídka literatury a materiálů k dané problematice
Cílem vzdělávacího programu je předat vlastní zkušenosti z enviromentálního
vzdělávání realizovaného v souladu s RVP PV , které se dají využít v činnosti
mateřských škol a práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Účastníci
získají náměty na začlenění EVVO a zdravého životního stylu do každodenních
činností i projektových aktivit.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon II OP VVV.

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
0913491 Environmentální výchova v praxi
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

