
 

Christlich-Soziales Bildungswerk  
Sachsen e.V. 
 

Platforma pro e-learning 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

  
KontaktKontakt  

  
Popis cestyPopis cesty  

Hochschule Zittau/Görlitz 
Furtstraße 2 (Budova Haus G I, 
místnost 3.18) 
02826 Görlitz 

Kontaktní osoby: 

Foto: CSB 

Projekt „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Česku – rámcový 
projektu Trinacionální sítě ekologické výchovy“ je podpořen Evropskou unií 
v rámci programu Ziel 3/Cil 3.  

 
Pro německé účastníky:  Patrick Forker 

 
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) 
Kurze Straße 8, 01920 Nebelschütz OT Miltitz 
Telefon:  0049 35796 / 971-25 
Telefax: 0049 35796 / 971-16 
E-Mail:  patrick.forker@slk-miltitz.de 
Internet:  www.csb-miltitz.de 
  www.bodeninfo.eu 
  www.green-triangle.info  

 
 

Pro české účastníky: Jan Tandler 
 
Venkovský prostor o.p.s.  
U Nisy 6a, Liberec 3, 46001 
Telefon:  0042 0485 113 444 
Telefax: 0042 0485 113 443 
E-Mail:  tandler@venkovskyprostor.cz 
Internet:  www.venkovskyprostor.cz 
  Www.pudni-info.eu 
  www.green-triangle.info 
   

 

Další informace naleznete na adrese: 
 

www.bodeninfo.eu/wasserhaushalt 
 

www.pudni-info.eu/vodnihospodarstvi 
 

Seminář Seminář   
„Nová média „Nová média --      

ee--learning v ekologické výchově“learning v ekologické výchově“  
26. únor 201326. únor 2013  

osobním automobilem: K areálu Vysoké školy 
Brückenstraße/Furtstraße se dostane, když budete 
sledovat značení "Grenzübergang Stadtbrücke" (hraniční 
přechod PL), ale již (ze směru od nádraží) cca 500 m před 
odbočkou k hranici odbočte vlevo do ul. Brückenstraße. 
Pěšky: Od nádraží se k cíli dostanete za asi 20 minut. 
Jděte ul. Berliner Straße dolu, odbočte po cca 500 m 
doprava do ul. Hospitalstraße. Po ul. Blumenstraße minete 
nám. Wilhelmsplatz, přejdete ul. Dr. Kahlbaum-Allee a 
projděte parkem Park des Friedens (držte se po levé 
straně).  
Veřejnou dopravou: Jeďte tramvají č. 2 nebo 3 až po 
zastávku Demianiplatz, tam přestupte na autobus linku C 
bis až po zastávku Stadthalle / Grenzübergang.  



  

Závazná přihláškaZávazná přihláška  
  

ProgramProgram  
  

ObsahObsah  

na seminář „Nová média - e-learning v 
ekologické výchově“  
  
Účast a polední občerstvení jsou zdarma.  
Počet účastníků je omezen na 20 osob 
Prosíme o přihlášení do 20. února  2013. 
 
 
Zúčastním se: 
 
 
 

Příjmení, jméno 
 
 
 
Instituce / firma nebo soukromě 
 
 
 
Ulice 
 
 
 
PSČ, město 
 
 
 
Telefon / Fax 
 
 
 
E-mail 
 
 
 
Podpis 
 

 

 

Vaši přihlášku, prosím, zašlete faxem, mailem nebo poštou na  
adresu: 
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) 
Kurze Straße 8, 01920 Nebelschütz OT Miltitz   

 

 
Telefon: 0049 35796 / 971-21 
Fax:   0049 35796 / 971-16 
E-mail: kathrin.kahle@csb-miltitz.de 
 

 
10:00 hod.  Přivítání 
 

10:05 hod. Úvod: e-learning ve vysoko- 
         školském vzdělávání na HSZG 
   Enrico Schuster,  
   Hochschule Zittau / Görlitz 
   

10:50 hod. Projekt „Neue Wege“ a e- 
   learninggová platforma  
   „Vodní hospodářství“  
   Patrick Forker,  
   CSB e.V. 
 

11:10 hod. Realizace pilotního online  
   kurzu vč. dotazů 
   Patrick Forker,  
   CSB e.V.   
    
12:00 hod. Polední pauza 
   s obědem 
 
13:00 hod. Jak administrujeme  
   online-kurz?  
   Frauke Jakobs,  
   Ing.-Ges. Prof. Dr. Sieker GmbH  
 
15:00 hod. Diskuze a individuální dotazy 
 
Závěr akce je plánován na 15.30. 
 
  Vedení: Frauke Jakobs    
  Tlumočení: Jan Hanzl, 3t consult 
 
Akce je zdarma.  

Rámec 

Přeshraniční vzdělávací projekt ekologického vzdávání 
„Nové cesty ekologickou výchovu v Sasku a Česku“ má 
za cíl, pomoci zvyšování kvality vzdělávacích nabídek 
ekovýchovných organizací prostřednictvím zavádění 
nových obsahů a metod do vzdělávací praxe. Za tímto 
účelem jsou vytvářeny nové vzdělávací moduly, které 
budou pilotně odzkoušeny a v rámci školení poskytnuty 
vzdělávacím zařízením. 
 

Z těchto důvodů byla v rámci projektu vytvořena 
dvojjazyčná e-learningová platforma na téma VODNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ. Na příkladech bude možné představit v 
rámci příslušejícího modelového online kurzu možnosti 
využití v ekologické výchově.   
 
 
 

Vaše výhody 

Díky účasti na tomto semináři získáte podrobný přehled 
o tématu e-learningu a nových médiích. Seznámíte se 
s výhodami a klady učení s podporou internetu pro 
doplnění tradičních a osvědčených ekovýchovných 
nabídek. Přitom si na příkladu e-learningové platformy 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ budete moci prakticky 
vyzkoušet a pod dohledem odborného vedení "zahrát“ 
roli administrátora a také autora kurzu.   S tímto 
seminářem získáte nutné znalosti pro to, abyste sami 
mohli vytvořit online-kurz a zrealizovat jej.  
   


