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Naši lektoři přijedou i k vám... bez aut

V EkoCentru Brno se letos tematika dopravy neomezí pouze na zářijový Evropský týden mobility. Díky podpoře Ministerstva životního prostředí mohou naši lektoři až do konce roku 2014 bez problémů navštěvovat i menší mimobrněnské školy. 

S nabídkou 14 výjezdních výukových programů se tak dostáváme i do okresů Brno-venkov, Vyškov, Blansko či Břeclav.

"To, že lektorka přijede za dětmi až k nám, je pro naši malou školu zajímavá nabídka, " říká vychovatelka Anna Sekaninová ze Základní školy Cetkovice v okresu Blansko. V této málotřídní škole se ve dvou třídách vzdělává jen něco málo přes dvacet žáků 1.–5. ročníku. Vybrali si právě téma doprava, které je věnováno pravidlům chodecké bezpečnosti, druhům dopravních prostředků a jejich alternativám šetrnějším k životnímu prostředí. Vše bylo přizpůsobeno na míru menšímu počtu dětí různého věku. "Byli jsme velmi spokojeni, proto jsme na jaro zvolili další výukový program EkoCentra, a to na téma ekologické hospodaření a recyklace odpadů."

Nabídka environmentálně zaměřených programů EkoCentra Brno, které je možno absolvovat v Brně i mimo něj, například v Terénním středisku Babice, zahrnuje 18 tematických programů, které jsou současně průřezem důležitých a žádaných témat z oblasti ekologicky šetrného životního stylu.
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    Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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EkoCentrum Brno je nezisková organizace, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94 v Brně. Ke stěžejním aktivitám centra patří také oblíbené programy pro školy a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996 provozuje EkoCentrum Brno Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na www.ecb.cz.

Kontakt: EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, tel.: 515 548 465, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz


