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 ENVIROTÉMA

Workshopy a exkurzie v SEV SAŽP Dropie

Vzdelávanie dospelých prebieha 

v SEV SAŽP Dropie vo formálnej, ale aj 

neformálnej rovine, pričom vzdelávacie 

aktivity sú prispôsobené rôznym cieľovým 

skupinám so zameraním najmä na konkrétne problémy 

nížinnej krajiny Dolného Žitného ostrova a hľadanie 

kvalifi kovaných riešení.

Formálnu rovinu vzdelávania 

dospelých predstavujú workshopy, 

ktoré sú venované samosprávam, 

poľnohospodárskym subjektom 

pôsobiacim v  územiach NATU-

RA 2000, pedagógom a  lektorom 

pracujúcim s deťmi. Workshopy 

a študijné cesty sa realizujú v rám-

ci prebiehajúceho projektu LIFE12  

NAT/SK/001155 „Ochrana vtákov 

v CHVÚ Ostrovné Lúky“. 

Posledný workshop
Zatiaľ posledný workshop Agro-

environmentálne schémy v CHVÚ 

Ostrovné lúky bol realizovaný 

3.  novembra 2016. Prioritne bol 

určený poľnohospodárom v CHVÚ 

Ostrovné lúky. Na  programe sa 

spolupodieľali Bratislavské regi-

onálne ochranárske združenie 

(www.broz.sk) a Ochrana dravcov 

na Slovensku (www.dravce.sk). 

Vzhľadom na špecifi cké zameranie 

témy workshopu odbornú garanciu 

zabezpečoval prednášajúci z Ústred-

ného kontrolného a skúšobného 

ústavu poľnohospodárskeho. Účast-

níci okrem prednášok mohli priamo 

položiť otázky týkajúce sa agroen-

vironmentálnych schém v  CHVÚ 

Ostrovné lúky. V  roku 2017 sú 

naplánované ďalšie 3 workshopy, 

termíny sa ešte spresnia.

Cesty a víkendovky
Menej formálnu rovinu vzdelávania 

dospelých predstavujú zahranič-

né študijné cesty a  dobrovoľnícke 

víkendovky. V  termíne 25.  -  26. 

októbra 2016 sa uskutočnila študij-

ná cesta s názvom „Dá sa hospodá-

riť efektívne a v súlade s prírodou?“ 

do Národného parku Hortobágy 

v  Maďarsku pre poľnohospodárov 

z CHVÚ Ostrovné lúky. Cieľom bolo 

získať nové skúsenosti a poznatky, 

ako sa dá hospodáriť v  územiach 

NATURA 2000 v súlade s požiadav-

kami na ochranu biotopov vtákov 

a zároveň využiť potenciál na rozvoj 

agroturizmu v regióne.

Druhá študijná cesta s  názvom  

„Ako zmeniť školskú záhradu?“ sa 

uskutočnila 5. - 6. apríla 2017 do 

Waldorfskej základnej a materskej 

školy v Brne, do Ekocentra LIPKA 

pracoviská Kamenná a Rozmarýnek 

v Brne a do Ekologického inštitútu 

Veronica v  Hostětíne. Táto ces-

ta bola prioritne určená pre školy 

a lektorov environmentálnej výcho-

vy. Cieľom bolo získať inšpirácie, 

ako sa dá pretvoriť školský areál na 

živú environmentálnu učebňu.

Ešte nás čaká tretia študijná ces-

ta s názvom Spolupráca a ochrana 

prírody v oblasti NP Neusiedler 

See – Seewinkel a Fertő tó, ktorá je 

naplánovaná na 2. - 3. mája 2017 do 

oblasti NP Neusiedler See – Seewin-

kel. Cieľovou skupinou sú samosprá-

vy, úrady ŽP a organizácie pôsobiace 

v ochrane prírody na Podunajsku.

Potenciál vzdelávania
Pre SEV SAŽP Dropie predstavujú 

naši návštevníci veľkú potenciálnu 

cieľovú skupinu na neformálne vzde-

lávanie a ovplyvňovanie ich postojov 

k aktívnej ochrane a tvorbe životného 

prostredia. Snažíme sa vytvárať inšpi-

ratívne prostredie s využitím rôznych 

interaktívnych vzdelávacích prvkov, 

ktoré pozitívne vplývajú na environ-

mentálne povedomie našich návštev-

níkov. Človek si zapamätá 10 % toho, 

čo si prečíta, 20 % čo počuje a 80 %  čo 

vidí. Preto je priamy zážitok najlep-

šou metódou výchovy a vzdelávania.

Text: Katarína Béresová, SEV 

SAŽP Dropie

Foto: SEV SAŽP Dropie

SEV SAŽP Dropie organizuje študijné 

cesty a dobrovoľnícke víkendovky

Prednáška o aktivitách 

centra v Hostětíne


