Vážení kolegové,
počínaje zářím 2010 začíná Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízet vzájemně provázané environmentálně
orientované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované MŠMT. Jedná se o patnáct seminářů a sedm
exkurzí v rámci projektu Alma Mater Studiorum, jež jsou díky podpoře ESF a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zdarma
pro pedagogické pracovníky (učitele, vychovatele a koordinátory EVVO) zaměstnané v libovolném vzdělávacím zařízení na území
Středočeského kraje. V tomto ohledu není klíčová ani aprobace, ani stávající dosažené vzdělání, podstatná je pouze zájem a chuť
se věnovat zvolenému ústřednímu tématu a dále se vzdělávat.
Seznam jednotlivých seminářů a exkurzí včetně jejich časové dotace, lektorů a dalšího podrobného popisu naleznete na našich
webových stánkách (viz odkaz níže). Na nich jsou také kontakty na koordinátory projektu. Každý zájemce si může vybrat
libovolný počet nabízených aktivit, aniž by byl povinen absolvovat i další kurzy. Na požádání je však možné připravit individuální
rozvrh pro jednotlivce i skupiny. Semináře probíhají v Praze i ve středních Čechách, zejména pak v Brandýse nad Labem. Pro
přihlášení lze využít elektronickou přihlášku na našem webu, kde naleznete také přehledný kalendář aktuálně plánovaných
kurzů. V případě zájmu více osob z jedné instituce je pak možné využít kontaktní číslo 725 353 003 a domluvit s koordinátorem
vlastní termíny, a to třeba i u Vás ve škole či v některém z místních environmentálních center (dovoluje-li to povaha kurzu).
Každý účastník obdrží k danému kurzu studijní materiály v barevném provedení, vhodné i jako doplňkové pomůcky při
vyučování. Po úspěšném absolvování obdrží certifikát – osvědčení o dalším vzdělávání. V případě většího počtu absolventů
z jedné instituce je darována celá knihovnička obsahující dohromady 22 publikací na rozličná témata korespondující
s jednotlivými kurzy.
Protože jsou všechny aktivity omezeny počtem míst, žádáme všechny případné zájemce, aby se hlásili včas.
Na závěr Vám přejeme co možná nejpříjemnější začátek nového školního roku a těšíme se nashledanou, nejlépe na některé
z vybraných aktivit. Všichni jste srdečně zváni!
Odkaz na projektový web:
http://almamater.pedf.cuni.cz/home/nabidka-vzdelavacich-seminaru-a-exkurzi-pro-pedagogy
Za projekt Alma Mater Studiorum
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
http://almamater.cuni.cz
PS: Pokud Vaše působnost (ať již z jakéhokoliv důvodu) nespadá do Středočeského kraje, ale o kurzy byste měli i přesto zájem,
kontaktujte nás prosím na čísle 725 307 557 pro další podrobnosti.
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