Pozvánka na závěrečný seminář

Projektu Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů
CZ.1. 07/1.1.28/01.0044
Termín: čtvrtek 2. října 2014
Místo konání: Malá scéna, Havlíčkova 621, Ústí nad Orlicí (více viz www.msuo.cz, včetně mapky)
Seminář je určen především pro učitele biologie (přírodopisu), zeměpisu a chemie na středních školách a na
2. stupni základních škol, vítáni však jsou i učitelé jiných aprobací či zájemci o problematiku krasu a pseudokrasu.
Zúčastnit semináře se mohou též studenti. Máte-li mezi svými studenty (případně žáky nejvyšších tříd ZŠ)
jednotlivce vážně se zajímající o kras či pseudokras, vezměte je s sebou (vhodné např. pro úspěšné řešitele
biologické, zeměpisné či jiné olympiády).

Program semináře:
9:00 hod – zahájení semináře (prezence účastníků semináře od 8:30)
9:00 až 10:00 hod – úvodní proslovy, představení výukového programu Kras a pseudokras, příklady
využití výukových materiálů
10:00 až 10:45 – přednáška Veřejnosti přístupné jeskyně České republiky s důrazem na méně
známé z nich (RNDr. Petr Zajíček, Správa jeskyní České republiky)
10:45 až 10:55 – přestávka
10:55 až 12:00 – přednáška Příroda Pálavy a její ochrana (RNDr. Jiří Matuška, Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno)
Přednáška bude doplněna promítáním filmu o CHKO Pálava z cyklu Natura 2000 v ČR.
12:00 až 12:30 – přestávka, občerstvení
12:30 až 13:15 – přednáška Kras Bulharska a vzdělávací koncepce ProKARSTerra-EDU (Petar Stefanov,
dr. Diljana Stefanova, Bulharská akademie věd)
Přednáška bude přednesena v ruském jazyce (v případě potřeby bude zajištěn překlad) a bude
doprovázena prezentací s popisy v anglickém jazyce.
13:15 až 13:45 – zakončení přednáškové části, prostor pro diskusi účastníků
14:00 až 15:00 – prohlídka Gymnázia Ústí nad Orlicí, ukázka techniky a pomůcek zakoupených
a využívaných v rámci projektu Kras a pseudokras (pro zájemce)

Další informace:
Více informací o projektu a výukovém programu najdete na webových stránkách projektu
www.gymuo.cz/krasy.
Účastnický poplatek se neplatí, účastníci semináře navíc obdrží zdarma jednu sadu výukových
materiálů Kras a pseudokras (brožura pro práci studentů, metodická příručka, DVD s výukovými
prezentacemi a dalšími materiály). Dopravní náklady účastníků hradí vysílající organizace.
Účastníkům semináře bude zajištěno drobné občerstvení. Káva, čaj a minerálka (voda) budou k dispozici
průběžně.

Přihlášení:
Z organizačních důvodů prosíme zájemce o účast na semináři, aby se závazně přihlásili nejpozději
do 19. září 2014 mailem na adresu: vosykova@gymuo.cz. V přihlášce prosím uveďte svoje jméno
a příjmení, instituci (školu) a kontakt na Vás.

Kontakt na organizátory:


RNDr. Hynek Skořepa, garant projektu, Gymnázium Ústí nad Orlicí, tel. 465 568 531,
mobil: 702 292 331, e-mail: skorepa@gymuo.cz



Jana Vosyková, sekretářka projektu, Gymnázium Ústí nad Orlicí, tel. 465 568 511 (kancelář školy),
e-mail: vosykova@gymuo.cz

Srdečně Vás zveme k účasti na semináři

Mgr. Marek Hoffmann

RNDr. Hynek Skořepa

ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí
manažer projektu

Gymnázium Ústí nad Orlicí
odborný garant projektu

