Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví a základní článek hnutí Brontosaurus Forest –
Centrum Cassiopeia vás zvou na

Podzimní den EVVO
konference pro učitele SŠ a další zájemce
Den environmentálního vzdělávání nejen pro pedagogy, ale i studenty VŠ a další zájemce

16. listopadu 2016 (8:30 – 15:00)
Krajský úřad České Budějovice, Boženy Němcové 49/3
2.patro, č. 325
Akce je zpoplatněna
•200 Kč pro školy zapojené do sítě M.R.K.E.V.
•300 Kč pro neregistrované školy do sítě M.R.K.E.V.
•100 Kč pro VŠ studenty
Účastnický poplatek se platí v hotovosti na místě akce.
Vezměte si prosím občanský průkaz – je nutný pro registraci na recepci při vstupu na Krajský
úřad.
Přihlášky jsou dostupné on-line na www.cegv-cassiopeia.cz – oblast NOVINKY
Uzávěrka přihlášek

13.11.2016

Kontaktní osoba

RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.
koutecka@cegv-cassiopeia.cz, 385 520 951, 725 515 994

Podrobné informace naleznete také na www.cegv-cassiopeia.cz

PROGRAM KONFERENCE
8:30 – 8:40 Prezence účastníků (zápis účastníků)
8:40 – 8:45 Zahájení konference – Mgr. Tomáš Smrž, Mgr. Lenka Smržová
8:45 – 10:00 Novinky v EVVO (představení center, nabídka organizací apod.)
CEGV Cassiopeia – Mgr. Tomáš Smrž, Mgr. Lenka Smržová
Semenec, o.p.s. – Mgr. Barbora Šímová
Jihočeské matky, o.s. – Ing. Monika Wittingerová
MEVPIS Vodňany – Mgr. Petra Plachtová
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí – RNDr. Jiří Řehounek
Energy Centre – Bc. Isabela Houdková
Organizační záležitosti – RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.

10:00 – 10:10 Přestávka
10:10 – 12:00 Populační historie lidstva – odborná přednáška
Přednáška pojednává o vzniku a vývoji moderního člověka z pohledu paleoantropologie,
populační genetiky a historické lingvistiky. Poskytuje odpovědi na otázky, kdy a kde vznikl
moderní člověk a jakou roli sehrálo v jeho evoluci křížení s neandrtálci, kudy se ubíraly cesty
prvních migrací a jak moc jsou si dnešní lidé navzájem příbuzní. Mimo jiné vysvětluje, co se
skrývá pod pojmem rasa a proč nedělit lidi podle barvy pleti.
Mgr. Pavel Duda (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

12:00 – 12:30 Oběd (možnost naobědvat se v jídelně v přízemí KÚ)
12:30 – 13.10 Inspirace (nejen příklad dobré praxe)
Program skutečně zdravá škola - Ing. Lenka Pokorná

13:10 – 14:45 Pasti, které zabíjí - můžeme to změnit ?
Představena bude prezentace, která bude součástí nového výukového programu. Hlavním cílem
programu je seznámit studenty s možnostmi, jak zabránit často zbytečnému zraňování volně
žijících zvířat někdy i jednoduchou změnou svého chování a motivovat studenty ke konkrétním
aktivitám, které pomáhají k vytvoření prostředí přátelského k volně žijícím živočichům.
Ing. Iva Šímová, Ph.D., Ing. Zuzana Štětková (Český nadační fond pro vydru)

14:45 - 15:00 Vydání osvědčení, závěr konference

