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	EkoCentrum Brno v letošním roce opět spolupracuje se školou pro tělesně postižené děti Kociánka


I v letošním školním roce úspěšně pokračuje spolupráce EkoCentra Brno s Mateřskou školou a Základní školou pro tělesně postižené Brno, Kociánka 6. Pro žáky z Kociánky je připravena další série environmentálně zaměřených výukových programů vedených oblíbenými lektory z EkoCentra.

“Mezi klienty EkoCentra Brno patří každoročně také školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro děti z Kociánky se snažíme programy co nejvíce přizpůsobit jejich potřebám a možnostem. Menší počet dětí ve třídách umožňuje našim lektorům velmi individuální přístup k účastníkům programu. EkoCentrum nabízí také výjezdní programy, kterých se žáci nebo studenti mohou zúčastnit přímo ve své škole. To je výhodné zejména pro speciální školy, které díky tomu nemusí za zážitkem nikam cestovat,” vysvětlila koordinátorka programů pro děti EkoCentra Brno Ing. Kateřina Grunová.

Od listopadu 2013 do března 2014 proběhne na MŠ a ZŠ pro tělesně postižné Brno, Kociánka pět programů pro zhruba 70 žáků. Mezi ně patří programy Vidět věci rozdílně, Doprava jak na to, Není bašta jako bašta, Fenomén zvaný globalizace či Velká včelí tajemství.

“V loňském i předloňském školním roce našich služeb využila také speciální škola z Boskovic či základní a praktická škola z Brna Vídeňské. Naším každoročním a tradičním partnerem při realizaci výukových programů je základní škola z lokality ohrožené sociálním vyloučením ZŠ Merhautova (detašované pracoviště ZŠ Vranovská),” dodala Grunová.      

EkoCentrum Brno v loňském školním roce zrealizovalo téměř 40 výukových programů pro 450 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Programů se účastnily školy nejen z Brna, ale i z celého Jihomoravského kraje. 

EkoCentrum Brno v současné době nabízí 22 environmentálních výukových programů, které realizuje zejména ve školách, ale také v terénu, například na Stránské skále, Stezce zdraví či v Terénním středisku Babice. V nabídce jsou také tematické akce na klíč,
Které je možné realizovat přímo ve škole.  
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu 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. Více informací na www.ecb.cz.
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