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Začíná nová sezóna v terénním středisku Babice

V loňském roce mohly školní třídy a další dětské kolektivy navštívit první tematický výukový program v Terénním středisku Babice, které EkoCentrum Brno otevřelo s cílem rozšířit svou nabídku o programy uprostřed atraktivní přírodní lokality Moravského krasu. Letošní zájemci už mohou vybírat ze tří zajímavých programů. 

Důležitým přínosem střediska, které se nachází přímo u vlakové zastávky nedaleko Babic nad Svitavou, je přiblížení nabídky EkoCentra Brno mimobrněnským školám například v Bílovicích, Babicích, Blansku. Pro zájemce z Brna je neocenitelnou výhodou snadná dostupnost: výuka probíhá v bezprostřední blízkosti vlakové zastávky Babice nad Svitavou, kam cesta z Brna vlakem trvá pouhé čtvrt hodiny. Výhodou je i to, že lokalita je v dosahu IDS JMK. 

“Rozšířením výuky v terénním středisku o dva zbrusu nové programy podle našich původních scénářů se snažíme přispět k podpoře a zatraktivnění environmentálních témat ve školách. Příroda v okolí našeho střediska je tou nejlepší učební pomůckou. Účastníci programů si nejen rozšíří poznatky ze školy, ale odnesou si i silné zážitky ze společných aktivit v přírodním prostředí,” uvedla Petra Stárková, vedoucí programů pro děti EkoCentra Brno.

Vedle výukového programu Lesní tajemství, který si už v loňském roce vyzkoušely děti z brněnských i mimobrněnských škol, jsme pro letošní sezónu připravili dvě novinky.
Program Kudy chodí potok je určen  žákům pátých tříd a druhého stupně základních škol. Žáci získají řadu informací o vodě a vodních organismech, prostřednictvím her se na chvíli stanou potravním řetězcem nebo lesem ohroženým kyselým deštěm. 
Zážitkový program Mysli svými smysly je určen starším žákům základních škol a středoškolákům. Účastníci si vyzkoušejí, jaké je to vnímat les všemi smysly, prostřednictvím zážitkových her navíc získají nové zkušenosti v komunikaci a spolupráci. 

Výukové programy Mysli svými smysly, Kudy chodí potok a Lesní tajemství mohou učitelé a vedoucí dětských kolektivů objednávat už nyní, a to každý všední den mezi 9. a 15. hodinou na telefonním čísle 545 246 403. Výuka bude probíhat s výjimkou letních prázdnin až do října. 




EkoCentrum Brno, občanské sdružení fungující nepřetržitě už od r.1990, se zaměřuje na propagaci a vzdělávání v oblasti zdravého a k přírodě šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím a obchůdkem v Brně na Ponávce, mezi stěžejní aktivity patří výukové a volnočasové programy pro děti, akce na Stezce zdraví Brno – Lelekovice a vzdělávací program pro dospělé. EkoCentrum Brno je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.
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