Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
pracoviště Rychta

Tisková zpráva

Krásensko 8. července 2009

Rychta v Krásensku hostí po celý týden učitele z celé republiky, začal
týdenní terénní učitelský kurz
Skupina pedagogů stráví kurz terénní přírodovědy praktickým pozorováním přírody a
jejím poznáváním. Při výjezdech do Moravského krasu a Drahanské vrchoviny jim
odborníci z oboru ornitologie, geologie, botaniky či pedologie ukážou, že učit o
přírodě je nejlepší právě v přírodě.
Dvacet učitelů přírodovědných oborů ze základních a středních škol již má za sebou prohlídku
větrné elektrárny Drahany, exkurzi na Vilémovickou stráň pod vedením entomologa Roberta
Vlka a botaničky Olgy Rotreklové nebo povídání o netopýrech zoologa Jana Zukala.
„Ze zkušenosti víme, že učitelé se bojí učit v terénu hlavně proto, že si sami nejsou jistí svými
praktickými znalostmi,“ popisuje Vlaďka Cikánková z pořádající organizace Lipka. „Hlavním
cílem našeho týdenního kurzu je tedy umožnit učitelům osvěžit si své vědomosti a poskytnout
jim nové z úst odborníků z jednotlivých oborů.“ Tématem již šestého ročníku terénního kurzu
je Slunce v krajině, krajina ve mně. Pedagogové se kromě jednotlivých přírodovědných oborů
budou zabývat i tím, co lze vyčíst z terénu, jak je důležité pro děti znalost svého okolí nebo
z jakého důvodu podporovat regionální produkty.
Ve čtvrtek pedagogy čeká ornitologická exkurze do okolí Krásenska, mykologická a pedologická
vycházka do blízkosti Soběšic, v pátek ráno návštěva včelaře ve Vilémovicích, jehož med získal
známku Regionální produkt a odpoledne křtinské arboretum.
Důležitým výstupem celého týdenního kurzu pak budou vlastnoručně vyrobené pracovní listy,
které pedagogové využijí při výuce v terénu. V sobotu 11. července uzavře kurz závěrečná
konference.
Název akce: Repetitorium terénní přírodovědy (Slunce v krajině, krajina ve mně)
Místo konání: školské zařízení Lipka, pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04 p. Drnovice
(okr. Vyškov) a krajina jižní Moravy
Termín akce: pondělí 6. července 2009 – sobota 11. července 2009
Počet účastníků: přibližně 65 dětí a 30 rodičů (kolem stovky lidí).
Kontakty:
Mgr. Vlaďka Cikánková, pedagožka Lipky
vladka.cikankova@lipka.cz
tel. 736 473 849, 517 385 429
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