PREDAVANJA IZ
MIKROBIOLOGIJE ZA UČITEL JE
IN VZGOJITEL JE
Spoznavanje mikrobiologije je dodajanje pomembnega
koščka k mozaiku človekovega delovanja in razumevanja
sveta. Košček, ki večini, kljub izjemni pomembnosti,
ostane skrit, naj ne ostane skrit tistim, ki svoje znanje
podajajo najmlajšim!
S K L O P I P R E D AVA N J :
» OSNOVE MIKROBIOLOGIJE

Pomen mikroorganizmov za človeka in njegovo zdravje, prisotnost
mikroorganizmov v okolju, mikroorganizmi povezani s hrano, koristna
uporaba mikroorganizmov v življenju, osnovne metode v mikrobiologiji,
mikrobiologija in higiena.

2 ŠOLSKI URI

» M I K RO B I O LO G I J A I N O KO L J E

Prisotnost mikroorganizmov v okolju, njihova vloga in pomen za
okolje, spoznavanje organizmov, ki živijo v ekstremnih okoljih, pomen
mikroorganizmov pri čiščenju okolja.

VAŠI PROSTORI
» MIKROBIOLOGIJA IN HRANA

Pomen mikroorganizmov za človekovo prehrano, kvarljivci in patogeni,
koristni mikroorganizmi, gensko spremenjena prehrana, osnove
mikrobiologije piva, vina, mlečnih izdelkov in druge fermentirane hrane.

» MIKROBIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA

Uvod v biotehnologijo in pomen mikroorganizmov v biotehnologiji,
praktični primeri uporabe biotehnologije v ekologiji, farmaciji, medicini
in kmetijstvu, pomen biotehnologije za človeka.

Za prijave in dodatne informacije smo vam na voljo tukaj:
Mikrobiologija Avberšek d.o.o.
Lipa 10, SI-3320 Velenje
gsm: (+386) 31 231 871
email: info@mikrobiologija-avbersek.si
www: www.mikrobiologija-avbersek.si
dr. Miha Avberšek, univ. dipl. mikr.

PRIMERNO ZA
STARŠE
IN UČITELJE

EKSPERIMENTALNA
MIKROBIOLOGIJA ZA
VZGOJITEL JE IN UČITEL JE
Mikrobiologija temelji na praktičnem znanju, ki je tudi
najbolj zanimivo. Delo z mikroorganizmi je zabavno,
zanimivo in uporabno še posebno za učitelje in
vzgojitelje, ki svoje znanje vsakodnevno posredujejo
otrokom.
VSEBINA:
KRATEK UVOD ZA OSVEŽITEV MIKROBIOLOŠKEGA ZNANJA
» Osnove mikrobiologije (bakterije, virusi, glive, alge)
» Prisotnost mikroorganizmov v okolju (v vodi, zemlji, zraku, hrani...)
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EKSPERIMENTI IZ MIKROBIOLOGIJE
» Teoretična podlaga in razlaga eksperimentov
» Priprava in izvedba eksperimentov iz tematik: NARAVNA SELEKCIJA,

VAŠI PROSTORI

HIGIENA ROK, KVASOVKE, BAKTERIJE V STEKLENICI ...
Vs ak izvede vse eksperimente s am!

M I K RO S KO P I R A N J E (M E D D E LOM)
» Rokovanje z mikroskopom
» Opazovanje bakterij in plesni

Za prijave in dodatne informacije smo vam na voljo tukaj:
Mikrobiologija Avberšek d.o.o.
Lipa 10, SI-3320 Velenje
gsm: (+386) 31 231 871
email: info@mikrobiologija-avbersek.si
www: www.mikrobiologija-avbersek.si
dr. Miha Avberšek, univ. dipl. mikr.

PRIMERNO ZA
VZGOJITELJE
IN UČITELJE
(do 20 oseb)

