
„Vadí Ti jen nečinně přihlížet ničení životního prostředí?“
„Máš chuť ve svém volném čase dělat něco smysluplného?“

„Jsi znechucen(-a) arogancí mocných, přehlížejících zájmy lidí i přírody?“
„Nestačí Ti jen si stěžovat, ale rád(-a) by ses aktivně zapojil(-a) do akcí 

na ochranu lidských práv, práv zvířat či životního prostředí?“

V tom případě jsi srdečně zván (-a) na 17. večer s NESEHNUTÍm pod názvem

O CO NÁM JDE V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ
zamyšlení nad ukázkami z ekovýchovných programů

16. června 2005
který se uskuteční ve čtvrtek 16. ČERVNA 2005 od 18:00 v prostorách 

Nezávislého sociálně ekologického hnutí – NESEHNUTÍ na ulici Údolní 44 
(tramvaj č. 4. směr Masarykova čtvrť, zast. Úvoz)

přednášet, besedovat a odpovídat na dotazy bude:

Ing. Aleš Máchal, pedagog 
z Domu ekologické výchovy LIPKA      

Během večera budeme uvedeni do problemati-
ky ekologické výchovy, dozvíme se o její historii 
a současnosti, budeme diskutovat o budoucnosti 
a o smyslu výchovy dětí i veřejnosti k šetrnému 
přístupu k přírodě a životnímu prostředí a zjistí-
me jaké kompetence by si měly děti osvojit jejím 
prostřednictvím. Vše proběhne pomocí příkladů 
a ukázek výukových programů, pomůcek, a ji-
ných aktivit.   

Součástí programu večera bude i promítnutí nej-
zajímavějších pasáží z českých dokumentárních 
filmů Hrajeme si v přírodě a Korálky, které názor-
ně přiblíží různé programy ekologické výchovy 
pro děti základních a středních škol.

Již od 16:00 můžete na stejném místě navštívit 
knihovnu NESEHNUTÍ s více než 400 tituly z ob-
lasti ekologie, lidských práv, feminismu a práv zví-
řat. K dispozici Vám bude také široké spektrum 
informačních materiálů od českých ekologických 
a lidskoprávních organizací. 

Podpořit NESEHNUTÍ už nemůže být jednodušší. 
Stačí zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS NESEHNUTI na číslo 87777.

 Zaplatíte 30,- Kč + DPH a NESEHNUTÍ z toho obdrží nejméně 27,- Kč. Děkujeme.

NESEHNUTÍ Brno
Údolní 44, BRNO  602 00 

tel./fax/zázn.: 543 245 342 
e-mail: brno@nesehnuti.cz 

www.nesehnuti.cz 


