Uczymy i pomagamy
Wolontariusze PGE, na co dzień pracownicy PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zorganizowali w swojej siedzibie spotkanie
„pełne energii”. W zajęciach z udziałem popularyzatorów nauki z „Eksperymentarium 3Z” wzięli udział uczniowie Szkoły
Przyszpitalnej w Rzeszowie.

Pracownicy Oddziału Rzeszów (Danuta Solarz, Adrianna Marcinek, Celina Depa, Marian Zarosa, Wiesław Lelek, Andrzej
Gliwa) kontynuują program edukacyjny w ramach programu wolontariatu pracowniczego „Pomagamy”. Inicjatorami tego
programu są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE- Energia z Serca.
19 września do Oddziału Rzeszów przybyły dzieci - pacjenci, a zarazem uczniowie Szkoły działającej przy Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Szkoła należy do największych placówek tego rodzaju w Polsce. Dzieci to głównie
pacjenci Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.
Dzieci zwiedziły Muzeum Energetyki, gdzie miały możliwość poznać początki energetyki w naszym mieście oraz regionie.
Wiele radości sprawiły im historyczne urządzenia, których mogły dotknąć, wziąć do ręki, poznać ich zastosowanie. Duże
zainteresowanie wzbudziła wystawa starych zdjęć obrazująca m.in. wpływ działania sił natury na urządzenia energetyczne.
Następnie dzieci wzięły udział w interaktywnym wykładzie pt. „Zjawiska fizyczne i elektryczne” w formule Experymentarium
3Z: Zobacz - Zbuduj – Zademonstruj. Prowadzący zajęcia - pasjonaci techniki i popularyzatorzy nauki, twórcy audycji
„Radiolatorium” emitowanej na antenie Polskiego Radia Rzeszów: Paweł Pasterz i Małgorzata Wilczak, zafascynowali dzieci
swoimi twórczymi pomysłami. Dzieci chętnie uczestniczyły w eksperymentach, wykazały się pomysłowością,
zaangażowaniem i chęcią współpracy. Główną bowiem ideą projektu jest samodzielna, twórcza praca małych naukowców
przy wykonywaniu modeli pomocy i urządzeń. Ważne jest działanie w grupie, wspólne rozwiązywanie problemów
technicznych, nabywanie umiejętności manualnych.
Wyjątkową atrakcją był występ Mikołaja Pasterza - ucznia rzeszowskiego gimnazjum, który dał pokaz układania kostek
Rubika. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały ciekawe gadżety – małe modele silniczków elektrycznych z instrukcją do
samodzielnego montażu.
Spotkanie jest kontynuacją działań zespołu wolontariackiego realizowanego przez wolontariuszy PGE projektu edukacji
energetycznej . W czasie wakacji uczniowie Szkoły Przyszpitalnej mieli okazję spotkać się elektromonterami, którzy
opowiedzieli im o swojej codziennej pracy, pokazali sprzęt, którego używają oraz przestrzegli dzieci przed zagrożeniami,
płynącymi z nieodpowiedniego korzystania z urządzeń elektrycznych. Dużą atrakcją był samochód pogotowia
energetycznego, którym elektromonterzy przyjechali na spotkanie i pokazywali uczniom. Wolontariusze przekazali dzieciom
również zakupione dla szkoły pomoce dydaktyczne i gry edukacyjne.
Wspólna nauka i zabawa dostarczyła dzieciom wiele radości zarówno dzieciom, jak i wolontariuszom.

