
První dva semináøe

3.2.2009 10.2.2009 od 13 do 17 hodin.

SEV DIVIZNA

se budou konat ji�

dne a dne v�dy

Místem konání je , Javorová è. 33/207, Liberec
(objekt za areálem zoologické zahrady, zastávka tramvaje „ ZOO, botanická“
a pìšky po levé stranì jezírka podle �lutých smìrovek, cca 10 min. chùze)

Obecnì prospìšná spoleènost Venkovský prostor o.p.s.
a

ø
Støedisko ekologické výchovy DIVIZNA pøi Zoo Liberec

"Zrcadlo vý�ivy"
po ádají v rámci projektu

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky

Semináøe pro pedagogy ZŠ a SŠ s prezentací metodické publikace

Výchova ke zdravé vý�iv d
a mláde�e v Euroregionu NISA

ì ìtí

akreditovaný Mninisterstvem školství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR

pod vedením lektorù:
PaedDr. Lenky Kubrichov , Ing. Petry Re�n Ph.D. a MUDr. V Kernové é ìry é

Další semináøe probìhnou i v ostatních mìstech Libereckého kraje
v následujících termínech:

3. 10.3.2009 úterý 13:00 - 17:00 Jablonec nad Nisou*
4. 19.3.2009 ètvrtek 13:00 - 17:00 Èeská Lípa*
5. 25.3.2009 støeda 13:00 - 17:00 Semily*
6. 2.4.2009 ètvrtek 13:00 - 17:00 Liberec, SEV Divizna
7. 21.4.2009 úterý 13:00 - 17:00 Jablonec nad Nisou*
8. 29.4.2009 støeda 13:00 - 17:00 Èeská Lípa*
9. 12.5.2009 úterý 13:00 - 17:00 Liberec, SEV Divizna
10. 21.5.2009 ètvrtek 13:00 - 17:00 Semily*

* Konkrétní místo konání bude upøesnìno pøihlášeným zájemcùm v dostateèném
pøedstihu pøed zaèátkem semináøù.



Cílem projektu

realizace projektových dnù

Zrcadlo vý�ivy je zlepšení zdravotního stavu �ákù Libereckého kraje, zefektivnìní
výchovy ke zdraví a zdravému �ivotnímu stylu �ákù a zvýšení motivace škol a pedagogù k inovativním
pøístupùm ve výuce.

Hlavní aktivitou projektu je na školách LK na téma zdravé vý�ivy, které
budou realizovány pod odborným vedením. Souèástí projektových dnù budou exkurze, pøednášky,
plnìní úkolù z oblasti zdravé vý�ivy a samotné vaøení.

V rámci projektových dnù se �áci seznámí netradièní formou se základy zdravé vý�ivy, nauèí se budovat
zdravé stravovací návyky a zvýší si motivaci k odpovìdnosti za své zdraví. Dalším cílem je seznámení s
regionálními výrobci potravin a pokrmù a tím upevnìní vztahu k regionu.

Ka�dá škola z Libereckého kraje má mo�nost zapojit se do projektových dnù. Jedinou podmínkou je
úèast minimálnì jednoho pedagoga na výše uvedeném semináøi. Na realizaci projektových dnù obdr�í
škola finanèní èástku dle poètu pøihlášených �ákù èi studentù. Plánuje se zapojení a� 2500 dìtí.

Pøihlášky vyplòujte pøímo na webových stránkách
Venkovského prostoru:

http://vyziva.venkovskyprostor.cz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky

Kontakt a dotazy:

Venkovský prostor, Jan Tandler, tel: 602 129 739,
SEV DIVIZNA, Lenka Dìdková, tel: 482 712 982, mail:

tandler@venkovskyprostor.cz
dedkova@zooliberec.cz

Semináøe

ZDARMA

Urèeno pro

Úèastnický poplatek

pro pedagogy Vám uká�í, jak efektivnìji pøistupovat k výchovì ke zdraví �ákù a to
zábavnou a interaktivní formou, která �ákùm umo�òuje pøetváøet získané znalosti v praktické
dovednosti a budovat si svùj postoj k dané problematice. Pro úèely semináøe byla týmem odborníkù
vytvoøena metodická publikace, která se mimo jiné zabývá zaèlenìním výchovy ke zdraví do ŠVP a
pøístupem školských zaøízení k tomuto tématu. Vedle metodických návodù publikace obsahuje i
praktické návrhy projektových týdnù pro I. a II. stupeò ZŠ a pro gymnázia.

V rámci semináøe obdr�í ka�dý úèastník barevné publikace o výchovì ke zdraví ve formì
šanonù a plakát potravinové pyramidy.

: pro pedagogy, koordinátory EV, studenty pedagogických fakult a další zájemce.

: ZDARMA

V rámci semináøe je pøipraveno zdravé obèerstvení mimojiné s nabídkou Fair Trade kávy a nápojù.


