DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto
Vás pozývajú
na sériu medzipredmetových seminárov environmentálnej výchovy

„Zážitok do každodennej praxe pedagóga“
Semináre sa uskutočnia v Bratislave a okolí bezplatne a sú určené pedagógom 5. a 6. ročníka
základných škôl s dôrazom na predmety biológia, geografia a fyzika.
Ponúkame vám jedinečnú príležitosť, pretaviť zážitok z poznania do každodennej praxe! Počas troch
stretnutí sa s vami skúsení pedagógovia DAPHNE podelia o zážitkové metódy a postupy a ukážu vám
príklady konkrétnych aktivít. Na záverečnom stretnutí pre vás vytvoria priestor na prípravu a diskusiu
vlastných návrhov na zážitkové aktivity pre vaše vyučovacie hodiny. Zároveň obdržíte manuál
zhotovený ako súbor realizovaných aktivít a praktických skúseností účastníkov.

1.) seminár pre pedagógov SEPTEMBER
Dňa: 18.9.2019 (streda), 9:00 – 13:00 – interiér

2.) seminár pre pedagógov OKTÓBER
Dňa: 2.10.2019 (streda), 9:00 – 13:00 – exteriér

3.) seminár pre pedagógov OKTÓBER
Dňa: 8.10.2019 (utorok), 9:00 – 13:00 – interiér / exteriér

Miesto realizácie:
Interiér: ZŠ s MŠ Cádrova, Cádrova 23, Bratislava – Nové Mesto, knižnica na prízemí
Exteriér: Vybrané chránené územia v blízkosti Bratislavy (Železná studienka, a iné...)

Náplň seminárov:
•
•
•
•

úvod k zážitkovému vzdelávaniu / pedagogike,
ukážky konkrétnych aktivít určených pre žiakov (zameranie na 5. a 6. ročník ZŠ),
ukážky interaktívnych pomôcok + námety na ľahko zhotoviteľné pomôcky,
praktické aktivity budú prepojené s teóriou s dôrazom na doteraz chýbajúce / nedostatočne
pokryté témy z učebných osnov

Organizačné pokyny:
Prosíme Vás, aby ste svoju účasť na celej sérii seminárov (spolu 3 semináre) potvrdili zaslaním priloženej
vyplnenej prihlášky e-mailom do 6. 9. 2019 na lucia.sedlacikova@banm.sk. Vašu účasť následne elektronicky
potvrdíme. V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Menkynovú na menkynova@daphne.sk.
Účasť na seminári je bezplatná! Organizátor neuhrádza cestovné náklady. Súčasťou seminára je aj coffee
break.
Semináre sú realizované v rámci programu INTERREG V-A SK-AT projektu s názvom Kooperácie v oblasti
vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT.

Prihláška
Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na sérii (3)
medzipredmetových seminárov environmentálnej výchovy

„Zážitok do každodennej praxe pedagóga“
1.) seminár pre pedagógov SEPTEMBER
Dňa: 18.9.2019 (streda), 9:00 – 13:00 – interiér

2.) seminár pre pedagógov OKTÓBER
Dňa: 2.10.2019 (streda), 9:00 – 13:00 – exteriér

3.) seminár pre pedagógov OKTÓBER
Dňa: 8.10.2019 (utorok), 9:00 – 13:00 – interiér / exteriér

Meno a priezvisko: ..............................................
Tel. kontakt: ..................................
E- mail:...........................................
Oficiálna adresa školy: ...............................................................................................

Organizačné pokyny:
Účasť na seminári je bezplatná! Organizátor neuhrádza cestovné náklady. Súčasťou seminára je aj
coffee break.
Semináre sú realizované v rámci programu INTERREG V-A SK-AT projektu s názvom Kooperácie v
oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT.

Vyplnenú prihlášku, prosím, zasielajte najneskôr do 6. 9. 2019 mailom na adresu
lucia.sedlacikova@banm.sk

