Česká společnost pro ochranu netopýrů a Magistrát hl.m. Prahy
vás zvou na

Instruktážní seminář
k výukovému programu pro 1. stupeň ZŠ
„Netopýři a les“
ve čtvrtek 6. března 2014 od 9:00 hod.
v budově Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova 35,
zasedací místnost č. 210

Seminář je určen zejména učitelům 1. stupně základních škol, ale také učitelům
mateřských škol a pracovníkům ekocenter působících na území hl. m. Prahy.

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 tvořivé a
vzdělávací 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 „Netopýři a les“.

Výukový program „Netopýři a les“:








připravila Česká společnost pro ochranu netopýrů
je určen pro žáky prvního stupně základních škol a předškolní děti
přibližuje život netopýrů, jejich role nejen v lesním ekosystému a význam lesa
pro člověka i živočichy, a to převážně formou rozličných her a aktivit založených
na samostatné činnosti pod vedením lektora
výukový balíček obsahuje podrobnou metodiku, soubor pracovních listů a další
pomůcky (laminované fotografie netopýrů, bylinkové pytlíčky, CD se zvuky lesa
a trvalé mikroskopické preparáty)
celková délka programu: 180 min. (s možností přizpůsobení dle individuálních
potřeb)

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je třeba se na seminář předem
přihlásit.
V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 28. února 2014 na
emailové adrese cepakova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 607 689 747, kde
můžete také obdržet případné doplňující informace.

Seminář je realizován v rámci projektu „Poznej tajemný svět netopýrů – vzdělávací projekt pro
základní a střední školy“, finančně podpořeného Hlavním městem Prahou.

