A Pro Arte et Natura Alapítvány 2021. június 21 – 25. között természetismeret tábort tart
Benczúrfalván, a Benczúr Gyula Rajziskolában.
8 – 10 éves tanulók jelentkezését várjuk 2021. június 6-ig.
Az egyedi foglalkozások miatt a lehetséges létszám 10 fő.
Napközi (reggel 9.00 – 16.00 óráig) részvételi díj: 20.000.- Ft/fő
Bentlakó részvételi díj: 30.000.- Ft/fő
Várjuk az érdeklődő kis kertészek jelentkezését a benczurgyula.rajziskola@gmail.com címen
A tanulókkal két gyermekszerető, elkötelezett környezeti, természetvédelmi nevelő
foglalkozik.
Sólyom Barbara tájépítész, környezeti nevelő
Számomra a természetes és az épített zöld egyaránt hatalmas értéket képvisel: a
természetben megfigyelőként, a kertekben pedig alkotóként vehetünk részt. Mindkettő
csodálatos élmény. Ezért is várom ezt a tábort, ahol kedves és elmélyült ismeretekkel
rendelkező táborvezető társammal a növény- és állatvilág szereplőit mindkét féle helyszínen
fel tudjuk fedezni a gyerekekkel együtt, és élményt élményre halmozhatunk.
Pár sort magamról: az elmúlt négy évben egy gyönyörű épített, történeti kert (Nemzeti
Botanikus Kert, Vácrátót) környezeti nevelője és kerttörténeti sétavezetőjeként az óvodás
korosztálytól a felnőtt csoportokig segíthettem a résztvevők figyelmét ráirányítani az élővilág
sokszínűségére és szépségére. Előtte több mint hat éven keresztül pedig a Börzsöny erdeit
jártam az iskolás csoportokkal, és tanultunk együtt az életközösségekről, az ehető és
gyógynövényekről, építettünk erdei menedéket, határoztunk patakvízi állatkákat,
mentettünk szalamandrákat.
Szabó Mónika természetvédelmi kertész
A teremtett világot felfedezni és a teremtés csodáját megélni a természetben, a munkám
gyümölcsét leszüretelni s megelégedett szívvel hálát adni mind ezért. Ez a vágy s késztetés
van jelen a mindennapi munkálkodásomban, igen rég óta. Több, mint tíz éve kertészkedem
együtt "gyermek csemetékkel". Munkásságomban meghatározott cél: ökológiai szemléletű
kertművelés ismereteinek átadása. Véleményem szerint a kerti munkálkodás az egyik
leghasznosabb gyerekjáték. A zöldségek, fák, bokrok, virágok gondozásával már egészen
apró kortól a gyermekek elsajátíthatják a kertművelés alapjait s ezen élmény egész életükön
át tarisznyájukban elkíséri őket.
Mottóm: "Hallom és elfelejtem. Látom és emlékszem rá. Csinálom és megértem. "

