„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

ŠKOLA OBNOVY VENKOVA, O.P.S.
ve spolupráci s

MAS CÍNOVECKO, o. p. s.
a

MAS SERVISO, o. p. s.
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

„Příprava učitelek a učitelů pro presentaci významu aplikace výsledků
vědy a výzkumu při zvyšování konkurenceschopnosti venkova“
který se uskuteční:

dne 1. února 2011
v budově Městského úřadu, Ruská 264//128, Dubí (sídlo MAS CÍNOVECKO)
9.00 hod
Seminář je organizován jako jednodenní a je zaměřen na zvýšení informovanosti pedagogů o
posledních výsledcích vědy a výzkumu a jejich uplatňování v rámci nových výrob a
technologií slučitelných s trvale udržitelným rozvojem při ochraně životního prostředí,
šetrné výrobě energie, rozvoje zemědělství a výrobě bezpečných potravin.
Hlavním cílem tohoto semináře je zvýšit informovanost a povědomí o problematice rozvoje
aktuálního vývoje reformních kroků SZP EU, jejich podstaty a vazby na možnosti realizace
ve venkovském prostoru. Znalosti ze semináře účastníci využijí např. při výuce
přírodovědných a všeobecně vzdělávacích předmětů nebo přípravě témat projektových
dnů, výchovné, zájmové a mimoškolní činnosti.
Seminář je určen pro:
• Učitelky a učitele základních a středních škol z venkovských území SERVISO,
o.p.s., MAS Vladař o.p.s. a MAS CÍNOVECKO o.p.s.
V Dubí dne 21. 1. 2011
Za ŠOV, o. p. s. :

Bc. Libor Kudrna, DiS.

Jste srdečně zváni!
Seminář je organizován v rámci projektu „Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme“,
realizovaného v rámci PRV, osa IV.opatření IV.2.1., záměr b) mezinárodní projekty spolupráce. Vedlejší
opatření I.3.1- Další odborné vzdělávání a informační činnost
Příspěvek EU: 80 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR: 20% veřejných zdrojů.

Program semináře
09.00 – 9.30
9.30 – 09.45

Registrace účastníků
Zahájení semináře

I. VZDĚLÁVACÍ BLOK
09.45 – 11.15
Úvod do problematiky Společné zemědělské politiky EU, ochrany
životního prostředí, vzdělávání a podpory vědy
11.15 – 11.45

Diskuse

11.45 – 12.15

Přestávka

II. VZDĚLÁVACÍ BLOK
12.15 – 13.45
Makroekonomické souvztažnosti stávajícího globalizačního procesu
12.45 – 14.15

Diskuse

14.15 – 14.45

Přestávka

III. VZDĚLÁVACÍ BLOK
14.45 – 15.45
Zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou
slučitelné s trvale udržitelným rozvojem, výsledky vědy a výzkumu pro
konkurenceschopné zemědělství (ekologické zemědělství, biopaliva,
geneticky modifikované organismy).
15.45 – 16.30

Diskuse

16.30– 17.00

Závěr semináře - závěrečná diskuse

Přednášející:
Ing. Emil Machálek, CSc.

Možnost přihlášení:
- písemně: Škola obnovy venkova, o. p. s. (expozitura), Budovatelů 2830, 434 01
MOST
- telefonicky: GSM: 606 122 068, p. Kudrna (ŠOV, o. p. s. )
- e-mailem: kudrna@rra.cz
V přihlášce uveďte jména přihlášených, IČ organizace, datum a místo narození (pro
účely vydání certifikátu)
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