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EkoCentrum Brno otevřelo nové terénní středisko 

Dvě desítky tematických výukových programů pro mateřské, základní a střední školy, které ročně navštíví kolem 2 000 žáků a studentů spolu se svými pedagogy. To je stručná charakteristika současné nabídky občanského sdružení EkoCentrum Brno pro školy v  Brně a okolí. Trvalý zájem o výukové programy inspiroval pracovníky EkoCentra Brno k významné inovaci nabídky, kterou umožní výuka v právě otevřeném terénním středisku, které se nachází uprostřed atraktivní přírodní lokality Moravského krasu.   

„Otevření střediska je naším dalším příspěvkem k podpoře a zatraktivnění environmentálních témat ve výuce. Krásná a pestrá příroda v této lokalitě je tou nejlepší učební pomůckou. Programy v novém středisku přinesou nejen informace doplňující poznatky ze školy, ale i silné zážitky a osvěžující pobyt v přírodním prostředí,“ uvedl ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.

Důležitým přínosem nově otevřeného střediska přímo u vlakové zastávky nedaleko Babic nad Svitavou bude i přiblížení nabídky EkoCentra Brno pro mimobrněnské školy například v Bílovicích, Babicích, Blansku. Pro zájemce z Brna je neocenitelnou výhodou snadná dostupnost: výuka bude probíhat 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. 


První výukový program, který provoz v novém středisku zahajuje, nese název Lesní tajemství. Jeho autorkami jsou zkušené lektorky a ekoporadkyně EkoCentra Brno Tereza Náhlíková a Zuzana Plesková. Program je určen žákům základních škol a je připravena i varianta pro mateřské školy. Děti se seznámí s přírodou Moravského krasu, hravou formou se poučí o funkcích lesa, jeho ekologii. Naučí se pracovat s určovacími klíči a vyplní a odnesou si pracovní list. 
„Možnost připravit první program pro naše nové středisko byla pro nás zajímavá výzva, takže jsme příliš neváhaly, podrobně se seznámily s přírodou této lokality a začaly psát scénář šitý na míru do zdejší přírody“, řekla spoluautorka nového programu Tereza Náhlíková.

„Náš velký dík patří majitelům objektu penzionu, kteří nám poskytli skvělé zázemí pro naši výuku na svém pozemku. V případě nepřízně počasí navíc programy nemusíme rušit, mohou proběhnout v alternativní verzi v interiéru,“ připomněl při slavnostním otevření střediska ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil. „Předpokládáme, že možnost zúčastnit se výukového programu v novém středisku vyvolá velký zájem. Proto budeme nabídku postupně rozšiřovat o další tematické programy tak, aby optimálně navazovala na vzdělávací oblasti rámcových výukových programů, poskytovala dětem silné zážitky a pedagogům inspiraci a náměty, využitelné v další výuce.“

Výukový program Lesní tajemství je možné objednávat už ode dneška, a to každý všední den mezi 9. a 15. hodinou na telefonním čísle 545 246 403. Výuka bude probíhat v období duben–červen a září–říjen. 
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a knihkupectvím v Brně na Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací program pro dospělé. Od roku 1996 realizuje sdružení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. EkoCentrum Brno je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Více informací na www.ecb.cz.
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