Semináře pro pedagogické pracovníky
Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA

Semináře a akce s environmentální tematikou
Environmentální výchova – Zábavné a efektivní učení
Číslo akreditace: 21253/2009-25-418
Cílem semináře je inspirovat účastníky k metodicky pestré, tvůrčí práci s
dětmi nejen v oblasti environmentální výchovy. Seminář proběhne formou
praktických ukázek. Účastníci si mohou vyzkoušet řadu aktivit, sloužících k
metodickému uchopení různých environmentálních témat. Některé z nich
jsou mnohostranně využitelné i v dalších oblastech vzdělávání.
Seminář Školní zahrady v přírodním stylu pro ZŠ a SŠ
Obsahem semináře je teoretický úvod a inspirace k vytváření (nebo
obnově) školních zahrad v přírodním duchu; nabídka služeb
CEGV
Cassiopeia k tématu školních přírodních zahrad; ukázky
aktivit a
zkušeností čerpaných z přírodní zahrady při práci s dětmi; možnosti co
nejširšího využití školní zahrady při výuce, výchově a pozitivním rozvoji
osobnosti; ukázka biotopové školní zahrady; ukázka přírodní zahrady
CEGV Cassiopeia aj.
Seminář Mateřinkové přírodní zahrady pro MŠ
Obsahem semináře je teoretický úvod a inspirace k vytváření (nebo
obnově) školních zahrad v přírodním duchu; nabídka služeb
CEGV
Cassiopeia k tématu školních přírodních zahrad; ukázky
aktivit a
zkušeností čerpaných z přírodní zahrady při práci s dětmi; možnosti co
nejširšího využití školní zahrady při výuce, výchově a pozitivním rozvoji
osobnosti; ukázka biotopové školní zahrady; ukázka přírodní zahrady
CEGV Cassiopeia aj.
Úvodní seminář do programu Ekoškola
Číslo akreditace: 7707/2008-25-176
Už je vaše škola Ekoškolou? Zajímá vás, jak může škola pomoci chránit
naše životní prostředí a jak mohou žáci přispět k ekologizaci vaší školy?
Seminář je určený pro školy, které se chtějí zapojit do programu Ekoškola
nebo se o něm dozvědět nějaké bližší informace. Seznámíte se
s metodikou 7. kroků Ekoškoly, průběhem program a nabídkou
spolupráce, inspirujete se aktivitami ze základních témat Ekoškoly a
příklady dobré praxe.

Úvodní seminář programu Škola pro udržitelný život
Co je to program Škola pro udržitelný život?
Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení
veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.
Seminář je určený pro školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními
občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných
projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení
vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Ostatní nabídka pro pedagogické pracovníky
zapůjčování výukových pomůcek do škol:
Rezekvítkové krabice - Sady didaktických pomůcek k různým
tématům EV, vytvořené sdružením pro ekologickou výchovu a ochranu
přírody Rezekvítek Brno
Příklady pomůcek: zvukové nahrávky, diapozitivy, stopy zvířat, pexesa,
puzzle, klíče k určování rostlin a živočichů, smyslové pomůcky,
omalovánky
•
•
•
•
•
•

Krabice plná jehličí (téma les)
Krabice naší vlasti (téma Česká republika - příroda, kultura)
Krabice plná vody
Krabice ptáků zpěváků
Pytel domácí květeny (o rostlinách v domácnosti)
Pytel domácí zvířeny (o živočiších v domácnosti)

Sada pomůcek pro terénní výuku - sada obsahuje soubor pomůcek,
užitečných při vycházkách do přírody – (dalekohledy, lupy, určovací klíče
vodních a půdních živočichů, kopírovatelné obrázkové materiály, pracovní
listy k průzkumu lesa, louky nebo potoka, obrázkové atlasy rostlin,
Průvodce přírodou) a dále metodickou publikaci s praktickými náměty pro
EV v přírodě. Sadu vytvořilo Centrum ekologické a globální výchovy
Cassiopeia.

Semináře s multikulturní tematikou
Bezplatný akreditovaný seminář pro pedagogy a pedagogické
pracovníky základních škol
Číslo akreditace: 3322/2010-25-23
Seminář nabídne pedagogům inspiraci pro realizaci průřezového tématu
multikulturní výchova tak, aby si žáci osvojili dovednosti chápat a
respektovat jiné kultury a naučili se hledat v odlišnosti spíše příležitost k
vlastnímu obohacení než zdroje konfliktu. Pokusíme se přijít na to, jakým
způsobem může učitel žáky motivovat, jak připravit hodinu směřující k
naplnění cílů apod. Vyzkoušíme si aktivity zaměřené především na úvodní
témata MKV jako je sebeuvědomění, uvědomění si rozmanitosti v
rámci třídy, rozpoznání vlivu stereotypů v našem chování a práci s
předsudky. Celý seminář je veden interaktivní formou. Na závěr
Vám představíme metodiky a publikace, které Vám orientaci
v problematice a samotnou práci usnadní.

Ostatní nabídka pro pedagogické pracovníky
Knihovna
Dne 1. listopadu 2010 byl zahájen provoz knihovny Multikulti
klubu CEGV Cassiopeia. Knihovna vznikla v rámci projektu "Na
jedné lodi" (CZ.1.07/1.2.06/02.0014). K dispozici zde jsou publikace,
audiovizuální média a periodika týkající se oblasti lidských práv,
problematiky genderu, multikulturní výchovy a vzdělávání nebo např.
migrace a uprchlictví.
www.cegv-cassiopeia.cz
Infoservis
Provozu Infoservisu, který umožňuje přihlásit se k odběru novinek pro
oblast multikulturního dění v Jihočeském kraji prostřednictvím emailu.
www.cegv-cassiopeia.cz

