DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Vás pozýva

3-dňový terénny seminár environmentálnej výchovy
Seminár sa uskutoční v okrese Malacky bezplatne a je určený učiteľom ZŠ
(najmä 5. a 6. ročníka a so zameraním na predmety biológia, geografia a fyzika).
Ponúkame vám jedinečnú príležitosť, pretaviť zážitok z poznania do každodennej praxe!
Počas troch dní sa s vami skúsení lektori podelia o zážitkové metódy a postupy a ukážu vám
príklady konkrétnych aktivít. Budú vás sprevádzať lektorky DAPHNE a ďalší externý lektor
a sprievodca prírodou.

Miesto a čas:
Pondelok: 23.9.2019, 8:15 – 12:15 hod – Malé Karpaty (Plavecké Podhradie: okruh
Plavecký hrad – Pohanská a späť)
Utorok: 24.9.2019, 14:00 – 18:00 hod – kaštieľsky park v Stupave
Streda: 25.9.2019, 9:00 – 13:00 hod – Lakšárska Pahorkatina (Studienka – Prídavky
a okolie)
Náplň seminára:
• Ako si pripraviť skvelú vyučovaciu hodinu vonku (na školskom dvore či kdekoľvek v
prírode) prepojením rôznych predmetov?
• Ako naplno využiť všetko, čo ponúka prírodné prostredie?
• Výučba v teréne prepojením geografie, biológie, dejepisu a iných predmetov.
• Ukážky konkrétnych aktivít (dôraz na 5. a 6. ročník ZŠ).
• Nápady na ľahko zhotoviteľné pomôcky.
• Vzájomné zdieľanie skúseností 😊.
Organizačné pokyny:
Prosíme Vás, aby ste svoju účasť na seminári potvrdili zaslaním priloženej vyplnenej
prihlášky e-mailom do 15.9.2019 na menkynova@daphne.sk. Vašu účasť následne
elektronicky potvrdíme. V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Menkynovú
na uvedenej adrese.
Účasť na seminári je bezplatná! Organizátor neuhrádza cestovné náklady ani občerstvenie.
Podmienkou nie je účasť na všetkých 3 dňoch. Časy sú prispôsobené dostupnosťou
autobusovými linkami.
Seminár je realizovaný vďaka finančnej podpore z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu
životného prostredia a rozvoja vidieka 2019, oblasť podpory Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
v rámci projektu „Príroda, ktorá učí v BSK“.

Prihláška
Týmto záväzne potvrdzujem svoju účasť na

3-dňový terénny seminár environmentálnej výchovy

Miesto a čas:
Pondelok: 23.9.2019, 8:15 – 12:15 hod
Utorok: 24.9.2019, 14:00 – 18:00 hod
Streda: 25.9.2019, 9:00 – 13:00 hod

Meno a priezvisko: ..............................................
Tel. kontakt: ..................................
E- mail:...........................................
Adresa školy (inštitúcie): ...............................................................................................

Organizačné pokyny:
Účasť na seminári je bezplatná! Organizátor neuhrádza cestovné náklady ani občerstvenie.
Podmienkou nie je účasť na všetkých 3 dňoch. Časy sú prispôsobené dostupnosťou
autobusovými linkami.
Seminár je realizovaný vďaka finančnej podpore z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na
podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019, oblasť podpory Environmentálna výchova,
vzdelávanie a osveta v rámci projektu „Príroda, ktorá učí v BSK“.
Vyplnenú prihlášku, prosím, zasielajte najneskôr do 15. 9. 2019 mailom na adresu
menkynova@daphne.sk

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom
prihlášky udeľujem súhlas Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, občianske združenie, so sídlom: Podunajská 24, 821 06
Bratislava, na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške za účelom registrácie a evidencie účastníka seminára.
Udeľujem tiež súhlas na vyhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie, ktorá bude použitá na propagáciu tejto aktivity v
materiáloch, na web-stránkách a sociálnych sieťach Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Súčasne potvrdzujem, že uvedené
údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/-á o práve tento súhlas
so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

