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Heřmanův Městec 20. 9. 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 20. 9. 2021 se sešli členové realizačníto týmu se zástupci médií, aby prezentovali ojedinělý přístup
Železnohorského regionu při tvorbě a realizaci vzdělávacích aktivit, které v návaznosti na výuku v dětech
podporují přirozený zájem o přírodu, historické souvislosti, zdravý životní styl, lokální produkci – v souhrnu
přístup k životu a dovednosti, které budou děti v budoucnu ve velké míře využívat.
K setkání došlo v prostorách lokálního producenta, paní Dany Šťastné a jejího sociálního podniku Kruh zdraví
v Chrudimi, kde se natáčí v rámci projektu výuková a inspirativní videa o zpracování lokálních surovin, která
budou sloužit vedoucím školních jídelen, rodičům i samotným dětem, jak se zdravě stravovat. Výuková videa
nahradila fyzické workshopy, které musely být zrušeny.
Členové realizačního týmu společně se zapojenými odborníky a experty prezentovali však především komplexní
aktivitu Výpravy za dobrodružstvím, která vznikla v reakci na nucené zrušení fyzických exkurzí škol po
Železnohorském regionu v letech 2020 a 2021 v důsledku uzavření škol. A protože praktické poznávání čehokoli
nejde ničím virtuálním nahradit, sestavili členové týmu strukturu výprav tak, aby je mohl využít opravdu každý
a kdykoli, kdo chce mít šanci vnímat okolní krajinu všemi smysly a objevovat pravou a jedinou podstatu funkční
krajiny = našeho života: princip funkce vody v přírodě, kvalitu vzduchu a půdy, přírodní a druhovou rozmanitost,
historii a tradice osídlení…Speciální edice 33 výprav je postupně zveřejňována na www.zeleznohorsky-region.cz.
„Tlak celospolečenské situace nás donutil hledat podstatu našich aktivit pro děti ve všech životních rolích, jako
odborník, pedagog, rodič, prarodič. Děti jsou naše jediná budoucnost a my je musíme učit vedle věcí vzdělávacích
i věci ryze praktické. Věci, které jsou založené na pozorování, napodobování a reálné zkušenosti. A tomu nás učí
pouze okolní příroda.“ shrnula Kateřina Korejtková, hlavní manažerka projektu.
Do zpracování výprav se zapojil veliký a zkušený
kolektiv lidí v okruhu Železnohorského regionu, aby
bylo možno pracovat s tím nejkvalitnějším, co region
nabízí. Podstatou bylo stanovení rámce - na jakoukoli
výpravu se může vyrazit kdykoli a s kýmkoli bez
omezení jiných, než určí příroda. Základem byli
pracovníci informačních center, Národního geoparku
Železné hory, pedagogové škol a jejich zkušenosti
s Programy pro školy a exkurzemi pro školy. Další
zpracování již bylo záležitostí experta na práci s textem,
znalostí regionu a schopnosti dětí. Nedílná byla nutnost
spolupráce s grafikem, také znalcem regionu. Celý tým
odborně pracoval s vědomím, že jsou především rodiče.
Nyní bude záležet jen na nás dospělích, zda budeme výpravy využívat a děti tak přirozeně vzdělávat na základě
našeho vlastního příkladu, který je nenahraditelný.
Kateřina Korejtková, MAS Železnohorský region

