POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
TAJEMSTVÍ LOUKY
Ekocentrum Nová Lhota, Praha, 8. – 9. června 2021
(nabízí Informační a vzdělávací centrum Bílé Karpaty)

Pro koho je seminář určen
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky, vedoucí kroužků a pracovníky ekocenter.
Vzdělávací cíl semináře
Účastníci budou po absolvování semináře schopni poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopí
roli člověka při vzniku a vývoji luk. V průběhu semináře budou mít možnost rozvíjet vnímání estetických hodnot Bělokarpatských luk.
Součástí semináře je praktická ukázka dobré praxe ve vzdělávání žáků. Environmentální výuka jako
výjimečná forma učení – spojení teorie a praxe, kdy se o danou věc zajímám v reálném čase, v přímém
kontaktu a v přirozeném prostředí. Vyvolání skutečného zájmu o danou problematiku. Podněcování
k zamyšlení a motivace k utváření pozitivních hodnot. Mezioborové propojení – historie, biologie, ekologie, management, kultura.
Účastnící semináře se aktivně zapojí do řady metodicky pestrých aktivit, které jim pomohou rozvinout
nejen znalostní, ale i komunikační a dovednostní kompetence – práce ve skupině, porozumění textu,
diskusní dovednosti, vyhledávání mezioborových souvislostí apod. Účastníci absolvují projektově koncipovanou problémovou či badatelsky orientovanou výuku. Na základě vlastních pozorování a zjištění
budou zpracovávat a interpretovat data a vytvoří si vlastní postoje k tématu.
Anotace semináře
Program semináře tajemství louky nás zavede do ojedinělého prostředí bělokarpatských luk. Cílem
semináře je seznámit účastníky s problematikou lučních společenstev, pochopení nezastupitelné role
člověka při vzniku luk s provázaností na kulturní dědictví Bílých Karpat.
Předpokládaný časový harmonogram
Seminář je dvoudenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná v
13:00 hodin, druhý den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 13:30 hodin.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 12 hodin. Pokud odjedete dříve, bude
na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
Lektorský tým
Mgr. Jana Řezníčková, Mgr. Vladimír Šácha (Vzdělávací a informační centrum Bílé Karpaty).
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
Seminář se uskuteční s finanční podporou Ministerstva životního prostředí

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 1 000 Kč pro členy Pavučiny, 2 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do
místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 účastníků a maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 30. dubna 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků
z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.
V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich finančních možnostech.
Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „VISBK_prihlaska_tajemstvi_louky_“ a zasláním na adresu: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem
zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. května 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108
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