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Jihomoravští učitelé usednou do lavic, mají nové vzdělávací 
středisko 
 
Brněnské školské zařízení Lipka tento týden otevírá centrum, které se jako jediné v republice 
specializuje na vzdělávání učitelů v environmentální výchově. Vzdělávací středisko Kamenná 
navštíví na podzim několik stovek jihomoravských učitelů. 
 
Hned v říjnu pořádá Kamenná několik akcí pro učitele. Jednou z nich je seminář o regionálních 
učebnicích, kam se sjedou aktivní učitelé, kteří mají zájem učit děti v návaznosti na region obce a 
školy a mají chuť vytvořit učebnici. „Z dětství si pomatuji, jak jsme se ve škole učili o Jantarové 
stezce. Nikdo mi nikdy neřekl, že vedla tři kilometry od našeho domu,“ popisuje pedagožka Dáša 
Zouharová, která vyučuje na Základní škole v Podomí a seminář o učebnicích v Lipce pořádá. „Při 
výuce u nás na Drahanské vrchovině mohu spojit výklad o historii zaniklých osad s přírodopisnými 
zajímavostmi. Výuku přitom realizuji přímo v terénu.“ Za podpory Lipky vznikly loni dvě učitelské 
regionální učebnice – o obcích Tvarožná a Bohdalice. 
V listopadu pak proběhne Konference k environmentální výchově, jíž se zúčastní na sto padesát 
učitelů. Letošním tématem bude Energetika a životní prostředí. „Učitelé zde budou moci načerpat 
aktuální poznatky o obnovitelných zdrojích, diskutovat o možnostech, jak přenést toto složité 
téma do výuky, či se třeba dozvědět praktické informace o tom, kde a jak požádat o peníze na 
zateplení školních budov,“ zve všechny jihomoravské učitele vysokoškolský pedagog z Lipky Aleš 
Máchal. 
Slavnostní otevření Kamenné tento týden završilo mnohaleté úsilí Lipky vybudovat pracoviště, 
které se bude koncepčně a systematicky věnovat vzdělávání pedagogů o životním prostředí.  
„Vzdělávání učitelů, a to nejen v environmentální výchově, je u nás dlouhodobě podceňováno,“ 
komentoval otevření Kamenné exministr školství za zelené Ondřej Liška, který se akce zúčastnil. 
„Otevření Kamenné považuji za skutečný milník v environmentálním vzdělávání učitelů,“ dodal 
Ondřej Liška. 
„Kromě výjimečnosti samotného centra pro vzdělávání učitelů oceňuji i fakt, že byl 
zrekonstruován dům na místě, které v Brně nepatří k výstavním. Budou sem chodit lidé, rozproudí 
se tady život,“ uvedl náměstek primátora Martin Ander. „Budova má potenciál stát se komunitním 
centrem zdejší části města.“ 
 
Kontakty: Kateřina Havránková, PR manažerka, katerina.havrankova@lipka.cz, 736 473 732;  
Lenka Kopáčová, vedoucí pracoviště Kamenná, lenka.kopacova@lipka.cz; 736 473 730 
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