pořádají seminář určený pro vyučující biologie

DETERMINAČNÍ KURZ SINIC A ŘAS
ve dnech 18. a 19. dubna 2020
na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Vážení vyučující,
rádi bychom Vám nabídli možnost zúčastnit se
zcela nového semináře určeného vyučujícím
biologie na středních školách.

·
·

STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ

Cílem semináře je získání teoretických, ale
především praktických znalostí v oblasti
determinace sladkovodních sinic a řas, které pak
mohou vyučující využít ve výuce biologie,
praktických
cvičeních
nebo
odborných
biologických seminářích.

·

Seminář je akreditován MŠMT v systému
dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.

·

·

ZÁKLADNÍ INFORMACE
·

·

Lektory semináře jsou studenti oboru
algologie a vědečtí pracovníci oddělení
algologie Botanického ústavu AV ČR
v Třeboni a Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity.
Účastnický poplatek činí 550 Kč (z poplatku
hrazeny studijní materiály, občerstvení a
odměna pro lektory)

Kapacita je 18 účastníků.
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line
formuláře do 13. března 2020.

Během semináře bude zajištěno drobné
občerstvení – káva, čaj, sušenky…
Oběd
je
možné
řešit
v některé
z českobudějovických restaurací anebo si na
fakultě ohřát dovezený oběd (k dispozici
kuchyňka vybavená jak mikrovlnnou troubou,
tak varnou deskou).
Ubytování si zajišťují účastníci sami,
doporučujeme: Koleje Pedagog nedaleko
fakulty, Branišovská 1800/36a, 370 05 České
Budějovice, http://www.kolejepedagog.cz/:
o jednolůžkový pokoj – 390,-/noc
o dvoulůžkový pokoj – 350,-/noc/lůžko
o apartmán - 1 osoba – 650,-/noc
o apartmán - 2 osoby – 950,-/noc

NÁPLŇ SEMINÁŘE
·

Determinační znaky sinic a řas (přednáška, 3
hodiny)

·
·
·

Terénní exkurze (4 hodiny)
Determinace sinic a řas v odebraných
vzorcích (praktická část, 5 hodin)
Skupinový projekt (praktická část s diskusí,
4 hodiny)

·

Závěrečná diskuse (1 hodina)

Detailnější informace o programu, platbách,
ubytování apod. budou zveřejněny na webu a
zaslány účastníkům prostřednictvím e-mailu.

KONTAKT, INFORMACE
Mgr. Josef Juráň, Ph.D.
Josef.Juran@ibot.cas.cz
tel. 384 721 156 (po-út), 389 032 320 (st-pá)

Více informací a aktuality najdete na:
0

http://ccala.butbn.cas.cz/en/pro-ucitele

