Česká společnost pro ochranu netopýrů
zve na

Instruktážní seminář k výukovému programu
pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ
„Tajuplný svět netopýrů“

ve čtvrtek 8. října 2015 od 9:00 hod.
ve velké přednáškové místnosti SEV Toulcův dvůr,
Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař

Seminář je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních
škol, ale také pracovníkům ekocenter a dalších organizací věnujících se práci s dětmi.
Program:
9:00 – 9:45 Netopýři a ekologická výchova - Základní informace o způsobu
života netopýrů, příčinách jejich ohrožení a možnostech ochrany, netopýři jako
modelová skupina pro ekovýchovu - RNDr. Petra Schnitzerová, PhD. / Mgr. Eva
Cepáková, PhD. (ČESON)

9:45 – 10:00 Přestávka na kávu
10:00 – 11:45 Pracujeme s výukovým programem – podrobné seznámení
s výukovým programem, aktivní zapojení účastníků, náměty na další doplňující
aktivity – Mgr. Lenka Bartoničková (ČESON, Lipka - školské zařízení
pro environmentální vzdělávání)
11:45 - 12:00 diskuse a závěr semináře
Účast na semináři je zdarma. Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře
a výukový balíček „Tajuplný svět netopýrů“.

Výukový program „Tajuplný svět netopýrů“:
 připravila Česká společnost pro ochranu netopýrů

 je určen pro žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol
a gymnázií

 seznamuje s životem netopýrů, přibližuje jejich roli v ekosystémech a význam
netopýrů pro člověka, upozorňuje též na možné konfliktní situace, a to
převážně formou rozličných aktivit založených na samostatné činnosti žáků pod
vedením lektora
 výukový balíček obsahuje podrobnou metodiku, soubor pracovních listů a další
pomůcky (laminované fotografie netopýrů, ukázky pomůcek používaných
při výzkumu netopýrů, CD se zvuky lesa a trvalé mikroskopické preparáty)
 celková délka programu: 240 min. (s možností přizpůsobení dle individuálních
potřeb)

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti je třeba se na seminář předem
přihlásit, a to nejpozději do 2. října 2015 prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
Kontaktní
osobou
je
Lenka
Bartoničková
(lenkaklebanova@seznam.cz,
tel.: 774548855), u níž můžete také obdržet případné doplňující informace.

Seminář je realizován v rámci projektů finančně podpořených Hlavním městem Prahou a
Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

