Kedves Környezeti nevelési munkacsoport tagjai, Környezeti nevelők, érdeklődő
Tanárok és diákok!
Egyesületeink a CSEMETE és a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub a 2017. évi Zöld
Forrás PKTF/666/2017 sz. támogatási szerződés segítségével környezeti nevelési program
sorozatot hirdetünk.
A program címe „Védett természeti értékek felvételezése, gondozása megismertetés Dél
Alföldön” A programban szakmai előadások, gyakorlati feladatok végzése valósul meg.
A program sorozat következő rendezvényét 2017. november 17. -14.00 órára hirdetjük
meg.
Téma: Környezeti nevelési programok szervezése, III. / 1.
Rövid előadást tartunk a biodiverzitás témájában, majd szakvezetővel történő
gyakorlati foglalkozást szervezünk a sokféleség jelentőségéről. Bemutatunk vizsgálati
módszereket. „Szakmai segédanyaggal” segítjük a résztvevők munkáját a program helyszínén,
a kiadványt minden résztvevőnek egyénileg biztosítjuk a program végén. (Az egyesület ját
kiadványa: A BIODIVERZITÁS MONITOROZÁSA A KÖZOKTATÁSBAN, Hogyan
kapcsolódhatnak diákok a biológiai sokféleség állapotának és változásainak hosszú távú
megfigyeléséhez? )A szakmai segédanyag bemutatása, Dél-Alföldi, a Röszkei tanyavilág
sajátos természeti értékeinek megtekintése, fotók készítése.
Rövid ismertető:. A helyi értékek feltárásához korszerű módszert mutatunk be képzés
formájában, melyeket gyakorlati foglalkozáson sajátíthatják el a részt vevők.
Előadók, az egyesületek szakértői munkacsoportjának tagjai. és a program szervezői: Dr.
Ladányi Zsuzsanna egyesületi alelnök, a SZTE adjunktusa, Dr Deák József Áron
természetvédelmi szakértő, Csehó Gábor biológus, Borbás Zoltánné, tanár, Bojtos Ferenc
környezeti nevelési szakértő, irodavezető, Kohn Róbert földrajz-művésztanár Sára
Endréné környezeti nevelő, egyesületi elnök.
Helyszín, és feladatok: Találkozunk a Vastagh Iskolával szemben a Tanösvény állomáson. A
Röszkei védett területeken pl. Kókai rét, Kancsal széli iskola, Kancsal tó ex-lege terület,
Nagyszéksós tó bemutatása. A táj jellemzőinek helyszíni bemutatása, . A felvételező munka
folytatása, A helyi értékek folyamatos közös megismerése, gyűjtése, rögzítése.
Utazás: Egyénileg, vagy autóbusszal, Szeged Mars téri autóbusz állomásról Röszkére, vagy
Mórahalom felé.
Kérjük továbbá, hogy a jelentkezést a környezetved@röszkenet.hu , vagy
csemete@csemete.com e-mail küldjék november 5-ig-ig, a jelentkezők pontos számával, és
telefonos elérhetőségének megadásával. Fontos a lovas kocsik előkészítése szempontjából. A
jelen rendezvényt még további 4 db. találkozás fogja követni.
A rendezvényre tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt!
Röszke, 2017. október 20.

Üdvözlettel: Sára Endréné elnök Bojtos Ferenc irodavezető

