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A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1.-2013-0014 számú Pedagógusképzést segítő
hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúlon c. projekt – Tanuló
Város-Régió Fórum projektelem fejlesztéséhez kapcsolódó Iskola és
Környezet Műhely harmadik találkozója – Zöld Híd alapítvány Pécs

Az Iskola és Környezet műhely 2015. január 21-én tartotta harmadik találkozóját, melyre a
meghívott partnerek közül számosan eljöttek! A program elején a Műhely koordinátorai
köszöntötték az egybegyűlteket, majd ezt követően a Zöld Híd Alapítvány vezetője is
köszöntőt mondott, s röviden összefoglalta, hogy az Alapítvány számára miért lényeges a
Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum „Iskola és Környezet” Műhelyében aktívan jelen lenni.
A Zöld Híd Alapítvány munkatársa kellő alapossággal és részletező módon ismertette, hogy
az Alapítvány által működtetett Zöld Kuckó milyen pedagógiai szerepet tölt be a pécsi és
Pécs környéki iskolások környezettudatosságra történő nevelésében, formálásában. amikor
is iskolai csoportok tagjaként, számos esetben pedig informális programok révén
megjelennek a helyszínen iskolások, főleg interaktív tanulási eszközökön, kézzel
megfogható, tapintható tanulásai segédletek bevonásával intenzív módon sajátíthatják el a
környezet védelméhez, a fenntarthatóság gondolatának életben tartásához szükséges
legelemibb készségeket, bővíthetik ismereteiket.
A bemutatót követően hosszabb beszélgetésben részletezték a Műhely tagjai, hogy saját
munkájukra ezen élményekkel teli délután milyen hatással lesz, v. lehet.
Különösen igaz ez a további együttműködésre. A Pannonpower Zrt. képviseletében
Szappanos Kata felajánlotta, hogy cége Március 18-án vendégül látja a Műhelyt.
Jelenlévő intézményi és szervezeti képviselők listája a csatolt jelenléti íven olvasható!
Egyhangú döntés alapján a Műhely a TÁMOP 412B projekt keretében utolsó önálló ülésének
egyikét a Mecsekerdő Zrt. Sásvölgyi Erdei Iskolájában tartja 2015. április 16-án.
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